
Bestyrelsesmøde 5 i Viking Auto Sport 2017 

År 2017, tirsdag den 31. oktober 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.
2) Nyt fra formanden. Drøftelse og indkaldelse til general forsamling i november.
3) Nyt fra kasseren 
4) Nyt fra R-afdelingen 
5) Nyt fra O-afdelingen
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 
Kenneth B. informerede fra dialogmødet. For den kommende sæson er oplægget, at der 
kommer 8 rally på landsplan hvor de 6 er tællende til DM. Minirally udgår som definition. 
Der bliver 12-14 sprint. Dette udfra at der tidligere har været ansøgt om 21 rallysprint  hvor 
14 blev gennemført. Ingen begrænsning for antal af klubrally. Der arbejdes og undersøges  
på et nyt tidtagningssystem til Rally result.  Der blev opfordret og henstilles til, at der 
koordineres official deltagelse imellem rally og o-løb. Ved DM blev det drøftet om chikaner 
skulle give straf, ingen afgørrelse. 

Opbevaring af materialer for O-afd.: Henriette kontakter kommunen for om man kan blive 
skrevet op til en opbevaringsgarage. Derudover kontakter Erik medlem for mulig 
opbevaring af materialer. Der drøftes om en trailer er en løsning til materialer for O-afd., 
det er dog en dyr løsning. Opfølgning på VAS t-shirts, Carsten K. undersøger. 

Ståltermokander i kraftig kvalitet (a’ la Stanley) til officials for, at tage med ud på prøverne, 
disse kunne evt. printes med VAS logo. Der findes kontakt i klubben der kan hjælpe med 
dette. Dette overvejes og tages med i næste års drøftelse for økonomi. 

Dato for general forsamling aftales til d. 21/11. nyt dato jfr. mail korrespondance 
aftales til d. 5/12. Henriette udsender mail med indkaldelse. VAS har i år 70 års 
jubilæum. Dette fejres og markeres ved general forsamlingen. 
På valg:  Modtager genvalg: 
Carsten Sverbæk  Nej 
Carsten Kroman  Ja 
Henriette Juhl Bruhn - 



Erik Rasmussen  Ja 
Jens Nielsen   - 
Kenneth Lanzky  - 
Suppleant:    
Kim Egekjær   - 
Ho Kei Au   - 

Deltagere til repræsentantskabsmøde d. 18/11: Kenneth Bebe og Erik Rasmussen.  

Ad 3 – Kasseren 
Afregning fra sidste KM7: OK 
O-løb afholdt d. 12/5, modtaget regnskab i oktober men mangler afregning.  
Modtaget afregning fra de sidste løb fra Henriette. 
Udgifter: 
Blomst til medlem Per Pedersen i forbindelse med hans sygdom. 
Regning for pokaler betalt. 
Der er stadig tilgang og indmeldelse af medlemmer her sidst på sæsonen.  
Henstår tilgode fra div. sponsorer ved de sidste løb. 

Der bliver oprettet en ekstra konto med tilhørende 2 Dankort, for betaling af div. udgifter 
ved løb. Derudover oprettes der mobile pay til denne konto på en ældre mobil for 
løbsudvalget. Carsten K. opretter konto 

Ad 4 – R-afd. 
Igen har der været afholdt en del succesrig løb siden sidste møde. Bl.a. det nyligt afholdte 
SM hvor specielt dommer rapporten var super flot. 
Igennem det sidste stykke tid har klubben været plaget af skader ved div. åbne og lukkede 
løb. Løbsudvalget er gået i tænkeboks for, at se om der kan gøres noget - Er prøver for 
tricky eller hvad er det der er årsagen. En mulighed kunne være at inddrage kørerne og 
sammen med Dem tage kontakten til lodsejeren, således at det bliver lidt mere konkret/
nærværende. Der skal kommes op med gode forslag for, at forbedre denne situation. 
Klubpokalen i SM fik VAS sølv.  
Ved klubrally finalen har Henriette og Jens Færgemand aftalt, at have en holdpokal. 
Tanken er at DASU indføre og opretter til næste sæson. 
Næste løb er KM d. 4/11. 
VAS skal passe en prøve ved DM finalen d. 5/11. 
Der er tre hold der har opnået SM medaljer. 1 guld og 2 bronze. 

Ad 5 – O-afd. 
Sidste løb hvor VAS afholder er d. 25/11 
Til næste sæson er planen at afholde tre løb: 
 SM, ØrresundsCup og SjællandsCup. 
Ved tidligere løb er VAS blevet kontaktet af Svenske hold, som ønskede at blive medlem i 
VAS.  



Ad 6 – Eventuelt 
Henriette vil undersøge om klubben giver tilskud til finalen i klubrally for hold. 
Carsten K. tjekker reservation af lokale til årsfesten om denne er på plads. 
Der udsendes indkaldelse til general forsamling. 

________________________  ________________________  
Kenneth Bebe   Carsten Kroman  

________________________  ________________________ 
Kim Egekjær   Henriette Juel Bruhn 

________________________  ______________________  
Erik Rasmussen   Jens Nielsen 

________________________             
Carsten Sverbæk   Kenneth Lanzky 

            
Ho Kei Au 


