
Bestyrelsesmøde 4 i Viking Auto Sport 2016 

År 2016, tirsdag den 3. maj 2016 afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sport på 
Pedersholm. Til stede var: Kenneth Bebe, Kenneth Lanzky, Henriette Juel Bruhn, Carsten 
Kroman, Erik Rasmussen, Jens Nielsen, Kim Egekjær og Carsten Sværbæk. 

For mødet forelå følgende dagsorden: 

1) Dagsorden, referat, indkomne punkter.
2) Nyt fra formanden.
3) Nyt fra kasseren 
4) Nyt fra R-afdelingen 
5) Nyt fra O-afdelingen
6) Eventuelt.

Ad 1 – Referent og underskrift af referat fra tidligere møde 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet. 
Dagsorden blev godkendt. 

Ad 2 – Nyt fra formanden 
Ingen indkomne forslag/post, ej heller øvrige indkomne nyheder. 

Ad 3 – Nyt fra kasseren 
Alle modtagne indbetalinger/regninger er betalt. Der er ikke nogen nye indtægter siden 
sidste møde.  
Der er ikke gået betaling ind fra DASU vdr. deltagerbetaling fra SM. Sponsorat fra 
Au2parts er heller ikke gået ind for SM løbet. HJB rykker for betaling. 
Ingen indbetaling fra O-afd. Henrik er rykket for løbsafregning for det sidste o-løb i 2015. 
Saldo pt. 96.000,- 

Ad 4 – Nyt fra Rallyafdelingen 
Løbsafregning er udført for de afholdte løb indtil dato. 



Specielt er det vær at lægge mærke til, at SM løbet gav godt 3000,- i overskud. Når der 
tænkes på at der var et lavt startgebyr på 350,-. Men løbet havde heldigvis mange 
deltagere, noget som andre klubrallyløb også har vist. Så med den start klubrally sæsonen 
har fået på Sjælland tyder det rigtig godt. Til SM blev der indkøbt nye radioer for, at fylde 
op i samlingen. For løbet fik løbsledelsen en rigtig flot dommer rapport 

Der er heldigvis ingen udestående med skader fra løb, alle er klaret. Inkl. den sidste 
“skade” ved KM3 på container på genbrugspladsen. 
HJB er endelig officiel godkendt til, at holde prøvechef kursus. Der påtænkes at holde et 
kursus i klubben snarest, evt. en lørdag. 
Der er modtaget et tilbud på afholdelse af førsthjælpskursus fra Falck. 

Ikke noget nyt fra rally udvalget vdr. håndtering og retningslinier for Cross Country biler til 
klubrally løb og løb under klubrally regi. HJB rykker igen. 

Teknisk licens: Kenneth Lanzky (teknisk chef) skal deltage ved teknisk kontrol til et DM 
eller minirally. Vdr. Allan Hansen og Andreas Kroman tekniske licens, så er DASU rykket. 

24/6 har VAS sagt OK til, at hjælpe Stevns ved Deres SM. VAS skal stille med 4 mand. 

Derudover er VAS blevet spurgt om klubben vil stille op og hjælpe til DM i september, der 
er ikke givet endelig svar.  

Lene Jørgensen holder kursus for DM prøve chefer og der er aftalt at lave en bytte handel 
således at øvrige kan komme på VAS klubrally prøvechef kursus og så kan VAS deltage 
på DM prøvechef kursus. 

Kommende løb inden sommerferien: VikingCup 2, KM og Klubrally sprint. Nye prøver 
søges. Det er svært og de 2 der er blevet forsøgt i Vassingerød områder har givet nej. Der 
søges og prøves videre. Jægerpris lejren søges for klubrallysprintet. 

Ad 5 – Nyt fra O-afdelingen 
VAS har lige deltaget i en NCZ afdeling i Ikast. 
Erik skulle afholde et løb d. 10/5 dette er rykket til efteråret. 



Ad 6 – Eventuelt 
Hjemmeside design er igang. 

Klubben er i en god udvikling. Der er god stemning blandt medlemmerne. Der kommer nye 
til og sammen med de gavede “gamle” rotter er stemningen og hjælpsomheden løftet i 
vores super gode klub. 

Næste møde d. 14/6. 
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