
Bestyrelsesmøde 5 i Viking Auto Sport 2016 

År 2016, tirsdag den 21. juni 2016 afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sport på 
Pedersholm. Til stede var: Kenneth Bebe, Kenneth Lanzky, Henriette Juel Bruhn, Carsten 
Kroman, 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 
Indkomne post: Central forening registre, feedback/undersøgelse på booking system via 
Frederikssund kommune og tilfredshedsundersøgelse fra DASU omhandlende 
sekretariatet. 

Ad 3 – Nyt fra kasseren 
Henrik fra O-afd. har fremsendt løbsafregning for det sidste o-løb i 2015.  
Udbetaling på 1000,- til hold DM for O-afd. 
Siden sidst er de henstående betalinger fra DASU vdr. deltagerbetaling fra SM og 
sponsorat, også vdr. SM, fra Au2parts gået ind. 
Faktura for løbsafgift fra DASU kommer længe efter selve løbet. 
Saldo pt. ca. 107.000,- 

Ad 4 – Nyt fra Rallyafdelingen 
Siden sidst har der været afholdt 3 løb. KM, VikingCup og klubrallysprintet. 
Løbsafregninger kommer efterfølgende. Det nyligt afholdte klubrallysprint, med 41 
deltagende biler, har fået mange positive tilbagemeldinger både fra deltager og lodsejer. 
Der var desværre 4 skader: 
Hus/nedløbsrør - Bliver udbedret af klubben 
Gule kantmarkeringer 
Container 
Betonklods 
De tre sidste skader var Jægersprislejren ligeglad med og ønskede ikke at klubben gjorde 
noget ved disse. 
Jægersprislejren har takket for den flotte aflevering og oprydning. Dem der står for 
servicering af arealerne havde inden kommentarer. 



Stevns motorklub mangler officials til SM afd. VAS har lovet min. 5 folk. 
Derudover mangler der folk til DM i Slagelse/Holbæk, 20 mand. 

Ad 5 – Nyt fra O-afdelingen 
Erik var desværre forhindret grundet o-løb samme dag, så intet til dette punkt. 

Ad 6 – Eventuelt 
Som afslutning inden sommerferien er der gril afslutning tirsdag d. 28/6 kl 18:30. 

Hjemmeside design er igang og tæt på et første layout. 

Næste møde, aftales efter sommer pausen. 

________________________  ________________________  
Kenneth Bebe   Carsten Kroman  

________________________  ________________________ 
Kim Egekjær   Henriette Juel Bruhn 

________________________  ______________________  
Erik Rasmussen   Jens Nielsen 

________________________             
Carsten Sverbæk   Kenneth Lanzky 

            
Ho Kei Au 


