Bestyrelsesmøde 1 i Viking Auto Sport 2015

År 2015, tirsdag den 13. januar 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sport i
klubbens lokaler på Pedersholm. Til stede var: Kenneth Bebe, Kim Egekjær, Jens Nielsen,
Kenneth Lanzky, Ho Kei Au, Henriette Juel Bruhn, Carsten Kroman og Carsten Sværbæk.
For mødet forelå følgende dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Dagsorden, referat og opfølgning fra sidste møde (generalforsamling)
Nyt fra formanden
Nyt fra kasseren
Nyt fra R-afdelingen, Forberedelse af løbsplanlægningsmøde for 2015 sæson.
Kursuskalender
Nyt fra O-afdelingen
Kalender for 2015
Hjemmeside, nyt design. (Brian Klausen arbejder på det)
Eventuelt
- Planlægning af årsfesten, valg af personer til ”årets…”-pokaler

Ad 1 – Referent og underskrift af referat fra tidligere møde
Referatet fra generalforsamling underskrevet.
Dagsordene blev godkendt.
Ad 2 – Nyt fra formanden
Kenneth er indtrådt som ny formand. Kenneth bød velkommen til den “nye”
sammensætning af bestyrelsen og ønskede os alle et godt samarbejde. Til mødet var
bestyrelsens nye suppleanter også. Kenneth har informeret Pebersholm om, at han er
blevet formand og får hermed post tilsendt.
Klubben har fået en bøde fra DASU for fravær ved repræsentantskabsmøde. Dette møde
blev holdt på samme dag som klubben afviklede klubrally finalen i nov. 2014. Hedeland
skulle have fået en fuldmagt fra VAS. Hedeland kontaktes (Henrik) for, at høre hvad der er
sket så klubben evt. kan blive fri for denne bøde.
Ad 3 – Nyt fra kasseren
Kasseren kunne berette, at der allerede er kommet en del indmeldelser her tidligt på
sæsonen (ca 30 medlemmer). Dette skyldes nok årets første klubrally løb d. 10/1.
Som i 2014 kommer Carsten med en ugentlig opdatering omkring antal indmeldelser (og
total medlemsantal)
Regnskab for de sidste løb blev gennemgået.
VikingCup 4 kunne fremvise et lille overskud.

Foreløbigt regnskab fra DASU klubrally finalen blev gennemgået. Indbetaling vdr.
sponsorater tjekkes, bl.a. indbetaling fra Yokohama. En del af beløbet for mad, til Cafe
Hanne er betalt den resterende og ekstra del af regning drøftes med Dem da klubben ikke
var udpræget tilfreds med maden/serveringen. (Henriette)
Derudover havde der været en ekstra udgift til nye radioer til klubben.
Ad 4 – Nyt fra Rallyafdelingen
Der planlægges et løbsplanlægningsmøde for 2015 sæson tirsdag d. 27/1-2015.
Orientering om nogle af de nye tiltag DASU lægger op til. Umiddelbart er der forlydninger
om, at special prøver kommer op igen. Der er ihvertfald blevet henvist til denne gamle
term. Dette tages med til løbsplanlægningsmøde for 2015 sæson. Derudover lægges der
op til samme klasser i KM mesterskab som i 2014. KM officialssystem fortsættes i 2015.
Oplæg til løb:
8 KM
4 VikingCup
SM i klubrally 20/9
Officialssystem fra KM overvejes også, at tages med i VikingCup.
Derudover drøftede bestyrelsen om VAS skulle forsøge sig med et sprint igen. Bestyrelsen
var enige om, at et klubrally sprint ville være et godt alternativ. Der arbejdes videre med
denne ide i løbsudvalget.
Mesterskabs klasser for 2015. Der bliver ikke mesterskab for KRB (klassisk biler) + gruppe
H er lukket.
Mesterskab i gruppe A+E+N+Historisk. Derudover den nye MicroCup klasse. Den klasse
der startede sidste år “klasse 0” (op til 1000ccm) eksisterer stadig (Umiddelbart var der
ikke nogen biler tilmeldt denne klasse sidste år.)
Derudover følges der op på de nye regler fra DASU. (Henriette)
DASUs kursuskalender er desværre ikke hel optimal for VAS, da de kursus der søges
eften ikke udbydes eller aflyses. Bestyrelsen ville gerne, om vi kunne få lidt flere tekniske
kontrollanter, teknisk chef 363 og en 324-licens. DASU er kontaktet og de ønskede kursus
afholdes ikke. Det undersøges om der kan gives en 324 licens administrativ til Henriette,
da det ikke er muligt at komme på kursus. Der følges op. (Henriette)
Prøvechefs kursus holdes intern, som tidligere gjort.
Derudover er der sendt forespørgelse til rallyudvalget for præcisering for ombygning af bil
til rally. Kontakt til rallyudvalget er ændret, således at dette er via bestyrelse da der ikke
ønskes direkte kontakt mellem rallyudvalg og medlemmer.
Regler for kørsel på prøveplader blev drøftet. Henriette udfører opsummering og sender
denne.
Sammensætning af løbsudvalg skal tages op, da Per Sørensen er trådt ud. Bestyrelsen
ønsker, at takke Per for samarbejdet. Kenneth og Henriette fortsætter i løbsudvalget med

Henriette som formand. Der ses på, at få en til to nye med i løbsudvalget, der ikke
nødvendigvis er i bestyrelsen med gerne klubbens medlemmer.
DASU finalen blev drøftet og Henriette kunne orientere om, at der havde været positiv
feedback fra flere at løbets deltagere. Kun en enkelt negativ tilbagemelding fra en af
deltagerne til festmiddagen om aftenen. Bestyrelsen var enig om, at det eneste der ikke
fungere perfekt var festmiddagen og bestyrelsen havde ikke de store roser til Cafe Hanne,
som stod for det. Bl.a. morgenmaden som blev taget af for tidligt, servering af maden og
manglende mad til nogle. Dommerrapporten havde været yderst positiv, kun med mindre
kritikpunkter såsom bl.a. manglende veste for nogle af officials. DASU havde også
foreslået, at dette løb skulle nomineres til årets event ved Dansk motorsports award, da
det var et ikke kommercielt arrangement kontra de store som plejer at være nomineret i
denne kategori (Speedway, Copenhagen Grand prix etc.). Men klubben tog dette som en
flot tilkendegivelse fra DASU’s side.
Forsikring mht. selvrisiko ved skader. Dette tages op igen. Der er kommet et bud fra en
udenlandsk forsikringsagent, der følges op. (Henriette)
Ad 5 – Nyt fra O-afdelingen
Ingen fra afdelingen var mødt.
Ad 6 – Kalender for løbs sæsonen 2015
Se under pkt. 4. Dato for planlægningsmøde er sat til d. 27/1-2015.
Ad 7 – Hjemmeside.
Der arbejdes fortsat. De tekniske problemer der har været med kalender er løst nu og
denne er op og køre igen på siden (i det eksisterende layout/design).
Ad 8 – Eventuelt
Årsfest. Følgende blev drøftet:
Vandre pokaler.
Invitation
Festudvalg: Kenneth, Henriette, Ho Kei.
Vedtægtsændringer jfr. beslutning fra generalforsamling. Dokument ændres. (Carsten S.)
Ny opgavefordeling:
Materiale ansvarlig: Kenneth med assistance fra Kim.
Ad hoc: Jens
Sekretær: Carsten S.
Festudvalg, formand: Kenneth
PR: Ho Kei
Suppleanter inkluderes på bestyrelsens mailingsliste. (Carsten S.)
Bestyrelsesmøder skal offentliggørres bedre på hjemmesiden, opdateres i kalenderen.
(Carsten S.)

Næste møde blev aftalt til den 17. februar 2015.
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