Viking Auto Sport
Pedersholm, Roskildevej 161, 3600 Frederikssund

København, den. 31. december 2020
Kære medlemmer.
Glædelig jul og godt nytår. Vi håber, at I alle er vel i disse svære Corona-tider. Vi ser frem mod 2021 og
håber, at vi kan køre en masse godt race – og ikke mindst ses en hel masse igen! Til hygge og røverhistorier.
Med årsskiftet er det også tid til fornyelse af licenser og betaling af medlemskontingent til Viking Auto Sport.
Den samlede betaling for medlemskab af DASU og kontingent til Viking Auto Sport uændret. Nedenstående
viser, hvilket samlet beløb du skal betale til klubben, alt efter hvilken medlemstype, du skal have.
Medlemstype:
Aktivt medlem inkl. grundlicens
Almindeligt medlem (evt. officiallicens)
Aktivt ungdomsmedlem (under 18 ved indmeldelse)
Prøvemedlem (må ikke være tidligere medlem)

til VAS
kr. 300,00
kr. 50,00
kr. 200,00
kr. 50,00

til DASU
kr. 550,00
kr. 100,00
kr. 275,00
kr. 0,00

Samlet beløb.
kr. 850,00
kr. 150,00
kr. 475,00
kr. 50,00

Du skal indbetale det samlede beløb til klubben, hvorefter bestyrelsen vil registrere og betale for medlemskab
og eventuel grundlicens hos DASU. Når bestyrelsen har registreret din betaling, skal du selv gå ind på DASUs
hjemmeside, www.dasu.dk og under licensbestilling (fane øverst oppe) bestille din licens. Se eventuelt
vejledning på VAS hjemmeside.
Hvis man bestiller licens i januar, yder DASU 25% rabat. Husk, at dette dog kun er på ekstrabetalingerne for
opgraderinger af licenser. Grundlicens og R3-licens er der således ikke rabat på.
Husk, at man skal vælge R3 til licensen, hvis den skal bruges til kører i klubrally eller klubrally light (det
koster ikke ekstra). Og husk at kontrollere, at det rent faktisk står på licenskortet, når det modtages.
Opgradering af licenser kan også ske på DASU’s hjemmeside, men betaling heraf skal ske direkte til DASU.
Priserne for tillægslicenser kan læses på DASU’s hjemmeside.
Indbetaling af medlemskontingent, herunder grundlicens bedes ske ved overførsel til klubbens bankkonto med
reg.nr. 5031 konto 1216803 – husk at anføre navn og dit licensnummer på indbetalingen. Såfremt du ikke har
netbank, kan medlemskontingent indbetales kontant ved fremmøde på klubaftener om tirsdagen.
Som I sikkert har bemærket, så har vi – grundet Corona-restriktioner – ikke afholdt generalforsamling endnu.
Den må vi glædes os til i det nye år. Årsfesten bliver desværre heller ikke afholdt sidst i januar som den plejer,
men så må vi holde en helt fantastisk én, når landet igen åbner lidt mere.
Tak for 2020 – og med ønsket om et fantastisk nytår.
På bestyrelsens vegne
Henriette Juel Bruhn.

