
Bestyrelsesmøde 7 i Viking Auto Sport 2016 

År 2016, tirsdag den 11. oktober 2016 afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sport på 
Pedersholm. Til stede var: Kenneth Bebe, Kenneth Lanzky, Henriette Juel Bruhn, Carsten 
Kroman, Erik Rasmussen, 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 
Fremsendelse af tilbud fra et firma der tilbyder en klubportal, hvor hjemmeside og 
medlemskartotek (reg. indbetalinger etc.) kan håndteres. Bestyrelsen vælger at droppe 
tilbudet/reklamen. DIF har fremsendt invitation til deltagelse i lodtrækningen til eventet/
showet sport ´16. 

Ad 3 – Nyt fra kasseren 
Der er ikke nogen nye indtægter siden sidste møde.  
Udgifter ifm. de sidste klubrally løb, inkl. DASU opkrævning (løbsafgift), er betalt. 
Saldo pt. ca. 94.500,- 
Nye indmeldelser: +1 

Ad 4 – Nyt fra Rallyafdelingen 
DASU tilbyder 1/2 gebyr efter september for gyldige medlemsskaber.  
Løbsafregning for de sidst afholdte løb indtil dato er under udarbejdelse. 
Mange af de nye medlemmer kommer ud og køre til vore klubrally løb.  
VAS hviler ikke på laurbærene efter den ellers fantastiske flotte hold indsats der sikrede 
holdpokalen i SM. Men der ses fremad mod DASU finalen i klubrally d. 29/10, der håbes 
på at tage nogle fine placeringer hjem. 
VAS var i aktion og passede en DM prøve i forbindelse med ASK Hedeland nyligt afholdte 
DM rally. Dette gik rigtig godt, god stemning og fin respekt overfor vore officials. 
Næst kommende KM løb, KM8 d. 23/11 er søgt. 
HJB skal assistere og passe rallyresults prøve i DM finalen i Ans dagen før vor KM8. 
Der var været en dialog med de to ildsjæle fra vest Danmark, Niels Jørgensen og Hans 
Wester. Der planlægges af holde nogle inspirationsmøder for, at dele erfaringer og viden 



(og evt. lave nogle aktiviter sammen). Evt. samarbejde om et oplæg til regler for dæk valg i 
klubrally klasserne. Gadedæk vs. semislicks…… 
Oplæg at klubrally ikke drøftes på dialogmøde, da der hovedsageligt kun er DM kørere 
repræsenteret. 

Ad 5 – Nyt fra O-afdelingen 
VAS deltager ved to kommende løb SM og NBO (Holbæk) 
I november planlægges og udfærdiges oplæg til løb for 2017 
O-afd. vil gøre alt for at gøre R-afd. kunsten efter og hente holdpokalen hjem i fremtiden. 

Ad 6 – Eventuelt 
Repræsentantskabsmøde d. 19/11. Indstillingsfrist d. 30/10. Der skal findes to pladser til r-
udvalget. 
VAS generalforsamling d. 15/11 
Inden generalforsamling afholdes bestyrelsesmøde d. 25/10 
Kursus, der barsles med at afholdes følgende:  
Prøvechef evt. inkl. tidtagning 
Klubrally teori (d. 18/10) 
Førstehjælpskursus, der indhentes tilbud fra Falck. 

Årsfest: Græse gammel skole bookes igen. 

Næste møde d. 25/10. 

________________________  ________________________  
Kenneth Bebe   Carsten Kroman  

________________________  ________________________ 
Kim Egekjær   Henriette Juel Bruhn 

________________________  ______________________  
Erik Rasmussen   Jens Nielsen 

________________________             
Carsten Sverbæk   Kenneth Lanzky 

            
Ho Kei Au 


