
Bestyrelsesmøde 8 i Viking Auto Sport 2016 

År 2016, tirsdag den 25. 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, Jens Nielsen og Carsten Sverbæk. 

For mødet forelå følgende dagsorden: 

1) Dagsorden, referat, indkomne punkter.
2) Nyt fra formanden.
3) Planlægning og forberedelse af generalforsamling d. 15/11
4) 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 
Næst kommende DASU aktivitet er repræsentantskabsmøde. Kenneth Bebe kontakter 
DASU da mails ikke kommer frem til Kenneth’s mailboks. Kenneth beder DASU om at 
tilføje mail adressen bestyrelsen@vikingautosport.dk  
Kenneth Bebe deltager til repræsentantskabsmødet d. 19/11, muligvis sammen med en til 
fra bestyrelsen. 
Der er ikke noget nyt på DASU’s kursuskalender for rally. Eneste skemalagte kursus er 
424 (O-løb) 

Ad 3 – Generalforsamling 
Henriette havde udarbejdet et oplæg til indkaldelse, denne blev gennemgået og godkendt. 
De respektive sender info til Kenneth Bebe (O-afd. etc.) for input til formandens beretning. 
Henriette udarbejder regnskab fra r-afd. (de sidste løb), så Carsten Kromann kan 
udfærdige klub regnskab. 
Bestyrelsen foreslår at fastholde kontigent 2017 som 2016 (Der er ikke kommet noget nyt 
fra DASU vdr. kontingenter) 
I forlængelse af sidste års generalforsamling og løbskalender møde, luftes og høres 
medlemmernes input til et muligt Yokohama sprint i 2017. Der kan ikke besluttes noget på 
generalforsamlingen det er blot for, at løbsudvalget har input til planlægning af den 
kommende sæson. 
Regnskab fremsendes på bestyrelsen@vikingautosport.dk, inden generalforsamlingen. 
Dirigent: Brian Clausen forslås, Kenneth Bebe kontakter og aftaler. 
Revisor: Brian Clausen og Jan Johansen kontaktes af Carsten Kromann. 
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Ad 4 – Eventuelt 

Årsfest: Græse gammel skole er booket til d. 4/2-2017. 
Kort bestyrelsesmøde afholdes samme aften inden generalforsamlingen d. 15/11. Vi 
mødes kl 18.00.  

________________________  ________________________  
Kenneth Bebe   Carsten Kroman  

________________________  ________________________ 
Kim Egekjær   Henriette Juel Bruhn 

________________________  ______________________  
Erik Rasmussen   Jens Nielsen 

________________________             
Carsten Sverbæk   Kenneth Lanzky 

            
Ho Kei Au 


