
Det er ikke mere end 6 måneder siden at vi mødtes sidst og vi fik sat et nyt 
hold på alle poster undtaget formanden. 
  
Det nye hold, har kastet sig over deres respektive opgaver med stor omhu, 
Peter har brugt megen tid på at få flyttet bankkonto og afsluttet de løse 
ender i regnskabet og få opkrævet vores tilgodehavende hos klubberne. 
Ole har sat i gang sat test af Touring Car dæk påtænkt sæsonen 22-23 og 
har også idéer til en undersøgelse angående karosserier og Jan har brugt de 
input der kom til den sidste generalforsamling til en opdatering af Off-
Road reglementet. 
Jens Otto, har opdateret hjemmesiden, samt vores facebook side løbende 
med diverse nyheder, Jens Otto har nævnt at der sjældent bliver sendt 
løbsinvitationer direkte til ham og det er årsagen til at hjemmesiden 
sjældent har invitationer på, vi opfordre klubberne til at sende deres 
invitationer direkte til Jens Otto 
Den igangværende indendørssæson kom godt fra start og stort set alle løb, 
har haft god tilslutning, desværre løb Vejle ind i en periode hvor coronaen 
havde fået sit tag i befolkningen og dette kunne ses på deltagerantallet og 
desværre også sene afmeldinger, et punkt vil vi drøfte under eventuelt. 
  
Som alle andre steder i samfundet, er vores sport blevet påvirket af det 
som sker ude i den store verden hvor prisstigninger, materialemangel og 
længere leveringstider, dette giver os alle udfordringer på de produkter vi 
anvender, blandt andet vores kontroldæk, derfor er det vigtigt at vi alle er 
bedre til at forberede os på løb vi afholder, men også at deltagerne er bedre 
til at tilmelde sig i god tid.    
  
Endnu en gang har vi måtte desværre tage afsked med en vores faste 
deltagere, Hugo Hansen, absolut en pioner indenfor dansk RC, Hugo vil 
blive savnet til vores off-road løb. 
  
Tak for ordet.


