
Bestyrelsesmøde 3 i Viking Auto Sport 2017 

År 2017, tirsdag den 16. maj 2017 afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sport på 
Pedersholm. Til stede var: Kenneth Bebe, Henriette Juel Bruhn, Carsten Kroman, Erik 
Rasmussen og Carsten Sverbæk. 

For mødet forelå følgende dagsorden: 

Hermed dagsorden:
1) Dagsorden, referat, indkomne punkter. Kort opfølgning fra sidst
2) Nyt fra formanden
3) Kort nyt fra afdelingerne, Kasseren
4) Kort nyt fra afdelingerne, R-afd.
5) Kort nyt fra afdelingerne, O-afd.
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 
Loxam kontaktede Kenneth Bebe grundet for høj fakturering for regningen ved 
rallysprintet. Loxam tilbagebetaler differencen for den for meget betaling. 
Der ønskes at bestille nye VAS klistermærker og streamers. Derudover bestilles der T-shirt 
til køb for medlemmerne. Carsten Kromann tjekker pris og evt. bestilling hos Tøjforretning 
eller sportsforretning i Frederiksværk. VAS logo sendes til Kroman af Carsten Sverbæk. 

Ad 3 – Kasseren 
Der er kommet endnu flere medlemmer og vi er tæt på 100 medlemmer og flere er under 
indmelding. Så helt fantastisk. DASU regninger for medlemsindbetaling er klaret indtil 
dato. Øvrige forfaldne fakturaer, heriblandt kursus betaling er udført. Kassebeholdning er 
ca 53.800, men der mangler dog afregning for rallysprintet (ca. +20.000 + udlæg). Som 
nævnt mangler afregning fra Sprintet, regnskab er under udarbejdelse. 

Ad 4 – R-afd. 
Ved tidligere klubrally løb kom der en skade på Unicom med beskadiget hegn. Denne er 
der hånd og dialog med Ishøj hegn for udbedring. Henriette har været på 324 kursus 
opgaven er afleveret og afventer resultat. Rallysprintet gik rigtig godt. Løbet forløb godt på 
dagen. Da Yokohama gav fri start til flere deltagere på dagen, dog uden forud aftale med 
klubben om hvem og afregning. Bestyrelsen aftalte at Henriette udfærdigede liste og beløb 
til Carsten Kroman, som sender officiel faktura. Overskud fra rallysprintet deles med 
Yokohama. Sprintet blev holdt uden hjemmeværnet, dette laves om hvis sprintet holdes 
igen til næste år. 



Derudover har klubben været repræsenteret ved et livstilsmessen på Ryegaard. Her blev 
der fremvist biler og kørt publikums ture på en lille grusprøve. Betalingen til DASU for 
licenser bliver dækket af publikum betalingen.  

Siden sidste møde har der derudover været afholdt KM, som gik godt. 

Kommende løb VC, KM og klubrallysprint. Til klubrally sprintet er Kenneth Bebe ved at 
bygge afretningsværktøj som påhængsvogn til bil. 

Tillægsbemærkning så blev der afhold Metalrally i Hillerød samme dag, som gav nye 
medlemmer. 

Ad 5 – O-afd. 
Nyligt løb (NEZ) afholdt i skydeterræn i Jægerspris, med 45 deltagere. Afslutning og 
spisning i Frederikssund hallen, gik rigtig godt.  

Ad 6 – Eventuelt 
Oprydning i materiale rum. Da O-afd. ikke har start/mål ved klubben kunne materialerne 
evt. deles op imellem R- og O-afd. Erik tjekker med Sten Olsen om han har plads, ellers 
kan Carsten Kroman evt. finde sted.  

Næste møde aftales nærmere. 

________________________  ________________________  
Kenneth Bebe   Carsten Kroman  

________________________  ________________________ 
Kim Egekjær   Henriette Juel Bruhn 

________________________  ______________________  
Erik Rasmussen   Jens Nielsen 

________________________             
Carsten Sverbæk   Kenneth Lanzky 

            
Ho Kei Au 


