
Generalforsamling 2016 i Viking Auto Sport 

År 2016, tirsdag den 15. november 2015 afholdtes generalforsamling i Viking Auto Sport 
på Pedersholm. 

For generalforsamling pegede bestyrelsen på Peter Petersen som aftenens dirigent. Ingen 
protester herom og Peter blev valgt. 

Peter indledte mødet og bød velkommen og bekræftede, at indkaldelsen har været sendt 
ud i rette tid. 

Formandens beretning 
Kenneth Bebe bød velkommen og startede generalforsamling med at takke alle klubbens 
frivillige, som til stadighed yder en kæmpe indsats og hjælp i forbindelse med klubbens 
aktiviteter. Igennem året har klubben fået flere nye medlemmer, både tidligere medlemmer 
der vender tilbage til sporten og nye unge kørere. Det er vigtigt at det ikke bliver en 
sovepude, men at klubben til stadighed fortsætter arbejdet med at søsætte spændende 
aktiviteter. Klubbens ugentlige klub aftener er godt besøgt af både de “gamle” garvede   
medlemmer og de nye der kommer og giver nyt liv og impulser.   Vi har en aktiv klub vi 
skal værne om. Specielt vore mange løb, som ene og alene skyldes en kæmpe indsats og 
engagement fra klubbens frivillige.  
Et håb og mål for den kommende sæson 2017 er, at vi blive en mere samlet klub, istedet 
for en R-afd. og en O-afd. Med de ord blev ordet givet til rallyformanden, Henriette Juhl 
Bruhn og formanden for O-løb Erik Rasmussen for en kort beretning for hver afdeling. 

R-afd.: 
Året har budt på 14 klubrally løb og tilgang af flere nye medlemmer således at klubben kan 
mønstre 39 aktive klubrally hold (hvilket er ca 10 nye hold). På resultatsiden har klubbens 
medlemmer hivet nogle rigtige flotte resultater hjem. Både til guld sølv og bronze i 
Yokohama mesterskabet i klasserne 1,2 og 3. 
Ved klubrally finalen i Holbæk blev det til guld og bronze i klasse 3. I klasse 5 og 6 blev det 
til en sølvmedalje. I klasse 7 blev det til en gulvmedalje. 

O-afd.: 
Året har givet nogle fine resultater hjem til klubben. I Øresunds mesterskabet hiv to af 
klubbens medlemmer en første plads både for køre og kortlæser i den samlede stilling. I 
SM nr. 1 For klubhold nr. 1-2-3 i mesterskabs klassen nr. 2 i A klassen DM nr. 2 i M 
klassen - NM nr 3 - ØM nr 1 og 4 for kortlæser nr. 1 og 4 for kører. En utaknemmelig 4. 
plads i DM for M-klassen 

Her til slut; tusinde tak for et godt år! 

Regnskab 
Carsten Kroman gennemgik det fremlagte regnskab og dette blev godkendt.  
Indtægter og udgifter blev gennemgået. Årets resultat blev til -8.515,- 



Resultatet for sidste år var på -11.475,-. Ligesom sidste år var målet for 2016 sæsonen 
ikke, at tjene penge på løb men holde nogle løb på et højt sportsligt og bestemt også 
hyggeligt plan. Klubben har stadig en anselig egenkapitat.  

Kontigent 2016 
Der er fra DASU’s side ikke meldt noget nyt ud vdr. kontingent opkrævninger. 
Bestyrrelsens forslag er at holde kontingent som forgangne sæson.  
Aktivt medlen 750,- (200,- går til klubben) 
Alm. medlem 150,- (50,- går til klubben) 
Aktivt ungdomsmedlem 400,- (125,- går til klubben) 
Prøvemedlem 50,- (50,- går til klubben) 

Indkomne forslag 
Der har ikke været fremsendt nogle forslag rettidigt inden generalforsamlingens 
afholdelse, ej heller så disse evt. forslag kunne have været offentliggjort på klubbens 
hjemmeside. 

Valg til bestyrelse 
På valg er: 
Formand Kenneth Beo Bebe - Modtager genvalg 
O-formand Erik Rasmussen - Modtager genvalg 
Rallyformand Henriette Juel Bruhn - Modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Kim Egekjær - Modtager ikke genvalg 
Bestyrelsesmedlem Jens Nielsen - Modtager genvalg 

Af de ovenstående ønskede Kim at trække sig fra bestyrelsen. Kim ville dog gerne 
fortsætte som suppleant. Kenneth Lanzky ville gerne træde ind som bestyrelsesmedlem 
istedet for Kim. Ovenstående blev genvalg. 

Valg af suppleanter 
På valg er: 
Kenneth Lanzky - Valgt til bestyrelsen  
Ho Kei Au - Modtager genvalg 

Således træder Kim ud som bestyrelsesmedlem og ind istedet kommer Kenneth Lazky. 
Suppleanter bliver således  
Ho Kei Au 
Kim Egekjær 

Ovenstående blev genvalg uden modkandidater. 

Valg af revisor 
På valg er: 
Brian Klausen - Modtager ikke genvalg 
Jan Johansen - Modtager genvalg 



Istedet for Brian Klausen stillede Leon Spiegelhauer op. Ovenstående blev genvalg uden 
modkandidater. Revisorer er hermed Jan Johansen og Leon Spiegelhauer. 

Eventuelt 
Herunder dette punkt, kan der ikke besluttes noget. 

Kandidater for valg til repræsentantskabsmødet blev gennemgået. 
Valg til bestyrelsen: 
2 på valg og begge genopstår. 
 
Valg til rally udvalget: 
Forsamlingen foreslår 
Allan Brøndum og Hans-Erik Madsen  
Bane udvalg: 
Bestyrelsen kontakter klubbens bane kørere for, at afklare om de har præferencer eller 
ønsker der skal viderebringes herom da der ikke var nogle bane kører repræsenteret. 

På repræsentantskabsmødet er der også forslag til vedtægtsændringer i DASU. Disse 
blev kort præsenteret og der er ikke noget der ikke kan stemmes for. 

Forslag fra DASU: Disciplinær udvalg skal bestå af et medlem med juridisk baggrund. 
Udvalget behandler usportslig opførrelse. Forsamlingen stemmer for forslaget. 

Udvalget teknik og miljø ændres til Teknik/sikkerhed. Da miljø bliver et udvalg for sig selv. 
Forsamlingen stemmer for forslaget. 

Forsamlingen drøftede at holde et rallysprint som Yokohama mesterskab, som tidligere år. 
Der kan ikke besluttes noget omkring dette, men spørgsmålet blev rejst for at høre 
holdningen fra forsamlingen. Det gamle areal hvor vi tidligere har kørt (i Pedersholm-
parken), kan umiddelbart ikke bruges mere grundet tank anlægget. Der kunne evt. 
spørges kommunen igen. Om der er energi til at holde sprintet ved siden af alle de andre 
løb. Dette blev blot drøft løst. Men der ses på hele løbskalenderen til næste sæsons 
kalender møde om omfanget bliver for stort. Det blev drøftet at hvis sprintet afholdes bliver 
det holdt uden indblanding fra Yokohama i selve løbet og dets afholdes. Løbet er kun 
Yokohama løb af navn. Generelt var der ikke nogen negativ holdning til afholdes af løbet, 
men det tages op på kalendermødet 
 
Afskaffelse af semi slicks i klubrally - kun gadedæk. Fra 2017, beslutning 1/12-2016. 
Forslaget er at E mærket semi slicks bortfalder i 2017. Semi slicks mister E mærket 
grundet støj krav. Grunden til forslaget er at nedbringe klasserne i klubrally. Forsamlingen 
var enige om ikke at støtte dette forslag men derimod have en klasse for gade dæk 
(klassede dæk) og en klasse for semi slicks. Det blev opfordret til, at de aktive køre skriver 
ind og ytre Deres holdning til ovenstående forslag. 

Derudover blev det i forsamlingen ytrede undren over, at når nye medlemer melder sig ind 
modtager de ikke noget girokort eller bekræftelse på registrering af indmeldelsen til 



klubben. Dette skyldes at klubben ikke får besked fra DASU (via portalen) når de melder 
sig ind via DASU’s hjemmeside. 

Klubbens redesignet hjemmeside blev vist på storskærmen som afslutning. 

Generalforsamlingen dagsorden sluttede hermed og dirigenten takkede for god ro og 
orden. 

p.b.v. 

Carsten Sverbæk


