
Bestyrelsesmøde 4 i Viking Auto Sport 2017 

År 2017, tirsdag den 5. september 2017 afholdtes bestyrelsesmøde i Viking Auto Sport på 
Pedersholm. Til stede var: Henriette Juel Bruhn, Carsten Kroman, Jens Nielsen 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 
Var desværre forhindret til dette møde. Dog var der kommet en henvendelse fra DR ind på 
bestyrelsesmailen. De forespurgte på lån af en åben bil i forbindelse med nogle 
optagelser. Henriette har prøvet at kontakte Dem uden held. Der er kommet info fra 
brugerrådet med bl.a., at nu er parkeringsforhold tilbage til normal. Det betyder at pladsen 
bag foreningscentret kan bruges, med indkørsel gennem alléen. Pladsen er udvidet ned til 
Roskildevej. Bemærk at det er ”helt forbudt” at køre ind af den private indkørsel langs 
salen.  

Ad 3 – Kasseren 
Der er kommet endnu flere medlemmer her hen over sommeren KM5 er afregnet. 
Kassebeholdning er ca 50.000. R-afd. har nogle beholdninger, der ikke er ført på konto 
endnu. Der henstår afregning/regnskab fra enkelte løb. For meget betaling fra Loxam er 
tilbageført og i OK. Skade fra Unicon er udbedret og betalt. Der henstår dog deling af 
regning imellem medlem og DASU. 

Ad 4 – R-afd. 
Henriette har modtaget sin 324 licens.  
For skader ved løb op til 6000,- deles omkostningen halvt imellem DASU og medlemmet. 
Dermed bliver selvrisiko maks. 3000,- for medlemmet. 
Dato for klubrally sprintet er svær at få fastlagt og koordineret imellem løbskalender og 
hvornår kasernen er ledig. Der knokles og arbejdes videre på at få dette til at falde på 
plads.  
Kommende løb: 
KM 12/9 



VikingCup 30/9 Hvor MetalRally finalen også køres 
SM 14/10 (VAS har fået denne dato grundet aflysningen fra KOMO på en SM afd.) 
DM i Roskilde d. 23/9: VAS har lovet at være behjælpelig med officials og stå for en af de 
store prøver. 

Ad 5 – O-afd. 
Var desværre forhindret til dette møde.  

Ad 6 – Eventuelt 
Oprydning i materiale rum, dette mangler der stadig en afklaring og løsning på. Både 
oprydning og organiseringen af alle materialerne. Evt. splitte R- og O-afd. op i to og 
decentralisere materialerne for O-afd., da O-løb ikke har start/mål samme sted og heller 
ikke ved klubben.  

Næste møde aftales nærmere. 
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