
Generalforsamling 2017 i Viking Auto Sport 

År 2017, tirsdag den 5. december 2017 afholdtes generalforsamling i Viking Auto Sport på 
Pedersholm. 

For generalforsamling pegede bestyrelsen på Peter Petersen, som aftenens dirigent. In-
gen protester herom og Peter blev valgt. 

Peter indledte mødet og bød velkommen og bekræftede, at indkaldelsen har været sendt 
ud i rette tid. 

Formandens beretning 
Kenneth Bebe bød velkommen. Igennem året har klubben fået flere nye medlemmer og 
haft medlemsfremgang.  
Som vanlig har klubben haft mange aktiviteter, mange løb båd for R-afd. og O-afd., årsfest 
og løbsevent ved livstilmesse på Ryegaard. Evt. kunne der arrangeres flere træningsdage 
i 2018….  

Klubbens medlemmer har både som deltagere og officials været rundt i DK og vist “VAS” 
flaget. Er dybt taknemmelig over hvor meget klubbens medlemmer yder, flere har opnået 
div. tekniske licenser. Flere af klubbens medlemmer har tilføjet rallysprint til Deres CV og 
prøver kræfter både med klubrally og sprint. VAS arrangerede i 2017 igen Yokohama 
sprint, som var en deltager succes. 
 
Vi har en aktiv klub vi skal værne om, som i år kan fejre 70 år. Dette markeres med  
jubilæums lagkage under GF. 

Afslutningsvis takkes der for et godt år og ser frem til en ligeså god 2018 sæson. 
Med de ord blev ordet givet til rallyformanden, Henriette Juhl Bruhn og formanden for O-
løb Erik Rasmussen for en kort beretning for hver afdeling. 

R-afd.: 
Kort beretning som startede med et spørgsmål fra salen, om der arrangeres rallysprint i 
2018. Dette blev kort drøftet men dette bliver endeligt diskuteret under kalendermødet i 
starten af 2018 sæsonen. 
Året har budt på fine resultater. Dog “kun” sølv i holdpokalen for klubber, denne tabte vi til 
HAMO. Det opfordres til at erobre denne tilbage i 2018.  
Derudover Sølv og bronze i Yokohama mesterskabet. Ved klubrally finalen blev det til sølv 
og bronze. I SM blev det til guld. 

O-afd.: 
Tabte desværre også holdpokalen til HAMO. VAS har arrangeret afdelinger i DM, SM, NEZ 
og ØrresundsCup. Året har givet nogle fine resultater til klubben. Bronze i DM. Guld, sølv 
og bronze i SM. Flere af klubbens medlemmer deltog under det Nordiske mesterskab 
NEZ. Planerne for 2018 sæsonen er SM afdeling og ØrresundsCup. 
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Regnskab 
Carsten Kroman gennemgik det fremlagte regnskab og informeret om en mindre fejl der 
desværre havde sneget sig ind. En indbetaling var registreret forkert, kontingent indbeta-
ling fra nogle medlemmer var registreret forkert og sat ind som indbetaling for skade. Dette 
betyder at overskuddet for R-afd. øges til 1840,- og det totale resultat for året ændres fra  
-20.269 til -16.269,-.  
Holdningen har været at der ikke skal tjenes penge. Løbsindtægter bruges på pleje af offi-
cial og afholdelse af løb med gode forhold. Løb skal ikke dække driften, det bør kontingen-
terne. 
Gennemgangen blev afsluttet med godkendelse af regnskabet. 

Kontigent 2016 
Der er fra DASU’s side ikke meldt stigninger ud.  
Bestyrelsens forslag er, at hæve kontingent til følgende:  
Aktivt medlem kontingent ændres fra 750,- til 850,- (300,- går til klubben) 
Alm. medlem 150,- (50,- går til klubben) ingen ændring  
Aktivt ungdomsmedlem kontingent ændres fra 400,- til 475,- (200,- går til klubben) 
Prøvemedlem 50,- (50,- går til klubben) 
Forslaget blev lagt ud til drøftelse og ved afstemning (ved håndsoprækning) blev forslaget 
bifaldet. 

Indkomne forslag 
Der har ikke været fremsendt nogle forslag rettidigt inden generalforsamlingens afholdel-
se, ej heller så disse evt. forslag kunne have været offentliggjort på klubbens hjemmeside. 

Valg til bestyrelse 
På valg er: 
Næstformand Carsten Sverbæk - Modtager ikke genvalg 
Kasser Carsten Kroman - Modtager genvalg 
O-formand Erik Rasmussen - Modtager genvalg 
Rallyformand Henriette Juel Bruhn - Modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Kenneth Lanzky - Modtager ikke genvalg 
Bestyrelsesmedlem Jens Nielsen - Modtager ikke genvalg 

Af de ovenstående ønskede Carsten, Kenneth og Jens, at trække sig fra bestyrelsen. Jens 
ville dog gerne fortsætte som suppleant. De der ønskede genvalg blev genvalg. 
Til de resterende poster blev følgende valgt ind: 
Næstformand: Andreas Kroman 
Bestyrelsesmedlem: Peter Hansen 
Bestyrelsesmedlem: Rasmus Sørensen 

Valg af suppleanter 
På valg er: 
Kim Egekjær - Modtager ikke genvalg 
Ho Kei Au - Modtager genvalg 
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Jens Nielsen blev valgt ind  
Ho Kei Au blev genvalgt. 

Bestyrelsen blev hermed : 
Formand: Kenneth Bebe 
Næstformand Andreas Kroman  
Kasser Carsten Kroman 
O-formand Erik Rasmussen 
Rallyformand Henriette Juel Bruhn 
Bestyrelsesmedlem: Peter Hansen 
Bestyrelsesmedlem: Rasmus Sørensen 
 
Suppleanter: 
Jens Nielsen 
Ho Kei Au 

Valg af revisor 
På valg er: 
Leon Spiegelhauer - Modtager genvalg 
Jan Johansen - Modtager genvalg 

Ovenstående blev genvalg uden modkandidater. 

Eventuelt 
Herunder dette punkt, kan der ikke besluttes noget. 

Repræsentantskabsmødet har været afholdt inden GF, derfor blev der ikke drøftet de op-
stillede kandidater for denne, men en kort gennemgang og briefing fra mødet ved Henriet-
te Juel Bruhn: 
Valg af formand: Henrik Møller Nielsen.  
Kontingent betaling var ikke afklaret på mødet. Rally udvalget samme sammensætning 
som tidligere (ingen ændring). Derudover blev der drøftet om min. grænsen for antal med-
lemmer i en klub inden denne kan optages i DASU. Det drejede sig om 4 RC klubber og 
en karting, der ønskede optagelse. Alle klubber havde under 25 medlemmer og det blev 
diskuteret om der skulle dispenseres for denne regel. Enden blev, at ved afstemning kom 
de 4 RC klubber ind men ikke karting klubben. 
Derudover vandt det nye Jyske tiltag “Torsdagsrally” en pris. 

Torsdagsrally er lidt ligesom VAS lukkede løb (KM). HAMO har kontaktet VAS for, at høre 
om vi ville gå med og lave noget lignende på sjælland. Vi har jo allerede løbene idag, så 
oplægget kunne være at smide 2 af vore KM i puljen og disse kunne køres som åbne hvor 
øvrige sjællandske klubber kunne deltage (efter kursusreglementet). For VAS lukkede KM 
løb betales der “dobbelt” løbsafgift således at både nye og “gamle” kørere må deltage. 
Et oplæg kunne også være at løbene skulle arrangeres således, at klubberne kan køre de 
“lukkede” løb hos hinanden. Dette kunne gøre at Dem der normalt kun køre interne løb, 
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kunne komme ud og prøve andre prøver i de øvrige klubber.  
Der er aftalt møde med HAMO vdr. den videre drøftelse af dette d. 14/12. 

Spørgsmål fra salen til R-afd.: “Hvordan har vores lodsejer det, kan vi komme igen til næ-
ste sæson”?  
Generelt går det OK med lodsejerne og de er generelt glade for os. Skaderne har desvær-
re været stigende igennem 2017 sæsonen og har betydet, at stort set alle lodsejer har væ-
ret plaget af skader fra vore løb (med dette er det alt fra store til små skader). Opfordrin-
gen fra R-afd. til de deltagerne er, at køre med hovedet. Derudover kunne det opfordres til 
prøvecheferne, at passe bedre på prøven og aflevere den pænt og det er hele prøvens 
mandskab i fællesskab at passe på prøven og lodsejeren. Evt. have skraldeposer med 
sammen med materialerne og samle op efter tilskuer når man forlader prøven.  
Opfordring til alle i klubben om, at komme med gode ideer til nye prøver, eller varianter af 
hvordan eksisterende prøver kan køres. Dette for ikke at slide på lodsejerne. 

Forslag fra salen: “Som i 2016 kunne der laves en liste over officialsplanlægning”+ 
Målet er at der laves en official plan igen til 2018 sæsonen. Men ellers har 2017 sæsonen 
ikke været anderledes mht. official planlægning og få nok official for at afholde løbene. Det 
har ikke være svære end tidligere. 

 
Generalforsamlingen dagsorden sluttede hermed og dirigenten takkede for god ro og or-
den. 

p.b.v. 

Carsten Sverbæk
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