
Bestyrelsesmøde 1 i Viking Auto Sport 2017 

År 2017, tirsdag den 17. januar 2017 afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sport på 
Pedersholm. Til stede var: Kenneth Bebe, Kenneth Lanzky, Henriette Juel Bruhn, Carsten 
Kroman, Erik Rasmussen, Jens Nielsen og Carsten Sverbæk. 

For mødet forelå følgende dagsorden: 

Hermed dagsorden:
1) Dagsorden, referat, indkomne punkter. Kort opfølgning fra sidst
2) Kort nyt fra afdelingerne, Kasseren
3) Kort nyt fra afdelingerne, R-afd.
4) Kort nyt fra afdelingerne, O-afd.
5) Opfølgning på årsfest, planlægning og vandrepokaler
6) Eventuelt.

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

Ad 2 – Kasseren 
Der er allerede kommet en del indmeldelser også nye. Pt. er der indmeldt 27 medlemmer. 
Indkomne regninger er betalt, bl.a. hjemmeside og repræsentantskabsmøde. Opkrævning 
fra DASU kommer ultimo januar. 

Ad 3 – R-afd. 
Kalendermøde rykkes til d. 31/1. Oplæg til løbsdato er udarbejdet og klar til drøftelse på 
mødet. Derudover har DASU bedt om at få opdateret kursus materialet, som Henriette har 
lovet at være behjælpelig med. 
DASU kursus kalender skal tjekkes, da det forlyder at 324 er taget af kalenderen igen. 
HJB tjekker. 

Ad 4 – O-afd. 
Løbsdatoer fremsendes for opdatering af klub kalender. Erik/Henrik sender til Carsten S. 

Ad 5 – Årsfest 
Booking af lokale er gået galt, så der kæmpes for at finde et lokale. HJB kontakter Fr.sund 
kommune for alternativer (HJB sender opdatering senest fredag). 
Pokaler: Navne som aftalt på sidste møde. Kroman står for gravering. 
Musik: Jukeboks er booket/optaget. Beo finder alternativ. 



Ad 5 – Eventuelt 
Lodsejer gaver bestilles (stor Merci æske) Kroman bestiller (56 stk) 

Næste møde 21/2 

________________________  ________________________  
Kenneth Bebe   Carsten Kroman  

________________________  ________________________ 
Kim Egekjær   Henriette Juel Bruhn 

________________________  ______________________  
Erik Rasmussen   Jens Nielsen 

________________________             
Carsten Sverbæk   Kenneth Lanzky 

            
Ho Kei Au 


