
Bestyrelsesmøde 9 i Viking Auto Sport 2016 

År 2016, tirsdag den 13. december 2016 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.
2) Opfølgning på julegaver til lodsejer
3) Årsfest, planlægning og vandrepokaler
4) 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. 
Kort orientering fra formanden. Kenneth Bebe har deltaget til repræsentantskabsmøde d. 
19/11 hvor der blandt andet blev uddelt priser, hvor Henriette Juhl Bruhn blev tildelt en. 
Årsrapport blev uddelt. Som info herfra er det bekræftet at DASU fastholder løbsafgifter og 
licenser, dermed uændret kontingenter. 

Ad 2 – Julegaver 
Henriette laver liste over lodsejer. 
Der indkøbes chokolade som gave i en beløbs orden på ca. 60-75 kr. Julekort til 
lodsejerne udfærdiges af Henriette. 

Ad 3 – Årsfest 
Grundet øvrige aktiviter så rykkes årsfesten til salen på Pedersholm og til d. 28/1.  
Booking af mad og serveringspersonale: Kenneth Lanzky 
Indkøb af snack, pynt og duge: Henriette og (Ho Kei) 
Indkøb af drikkelse (HUSK ASTI): Carsten Kroman 
Arrangering af musik anlæg: Kenneth Bebe 

Forslag for tildeling af vandre pokaler: 
Frigear: Per Petersen (Mads og Mathias’s far) og Palle Bergstrand
Særlig indsats: Kenneth Lanzky
Klubrally: Allan og Jannick
Uheldigste: Kenneth Tychsen
Rally: Johnny Pedersen 
O-løb: Jan Johansen

Som tidligere inviteres en håndfuld af de standhaftige officials gratis med til festen. 



Ad 4 – Eventuelt 

Under evt. blev der taget en kort tur med nyheder fra afdelingerne. 
R-afd.: Henriette udfærdiger kontingent brev og sender ud omkring jul/nytår. Der 
planlægges et vinterløb (test og hygge løb) i løbet af januar om muligt på ATP i Hillerød. 
324 kursus udbydes endelig og Henriette tilmelder sig, afholdes d. 14/1. Der planlægges 
at afholde prøvechefskursus i starten af året (omkring februar 2017). Kenneth Lanzky har 
taget brandslukningskursus tilsyn. 
DASU løbsleder og dommer seminar d. 12/2. VAS har ikke fået meldt datoer for løb ind til 
DASU da indkaldelsen om kalendermøder ikke var kommet frem. Snarest skal 
løbsudvalget finde en dato for SM. Malle har igen kontaktet Henriette med henblik på 
Yokohama sprint, igen blev der henvist til klubbens kalendermøde i starten af 2017.  
O-afd.: Erik sender datoer for de planlagte løb til Carsten Sverbæk, så disse kan komme 
på klubbens kalender. 
Kasseren: Regning fra repræsentantskabsmøde betalt. Der skal indberettes medlemstal 
til DASU i januar. 

Næste møde 17/1 
Kalender møde 24/1  

________________________  ________________________  
Kenneth Bebe   Carsten Kroman  

________________________  ________________________ 
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Erik Rasmussen   Jens Nielsen 

________________________             
Carsten Sverbæk   Kenneth Lanzky 

            
Ho Kei Au 


