
Referat af OZ1SDB's generalforsamling d. 28/3/2017. 

 
OZ1IKW, Niels byder velkommen. 18 mand er mødt op. 

OZ6PP får ordet. 

Han viser os en kalibreringsoscillator som OZ1UM i gruppe med OZ4LS og OZ1DJC har foræret os. 

 

1. Valg af dirigent: OZ3AAP, Anders bliver valgt og modtager valget. 

 

2. Protokol: Oplæses af OZ3ZC. Protokollen godkendes. 

Endvidere meddelelse om at trappeliften er defekt. Knap virker ikke. 

 

3. Formandens beretning: Niels bemærker, at vore aktiviteter har samlet os og også folk uden for vores 

kreds.  Han har 4 forslag, hvad vi kan lave på klubaftenerne. Fieldday skal vi køre selv, som vi plejer. 

Der kommer kun få gæster. Spejderlejren 22/7-30/7 kommer 32000 spejdere. Niels har tilbudt 

undervisning for kommende radioamatører. 1). D-licens, 2). Loddekursus og 3). Morseapparat. Vi ved 

ikke hvor mange der kommer – højt regnet 2000 – måske 100 børn. 4). Vi skal have ansigtet udadtil 

mere synligt. 

Hjemmesiden skal der lægges mere arbejde i. Der foreligger ingen aftale med webmaster OZ1AKN. 

Vi skal spørge Mogens, om han mangler hjælp til CMS-styring. 

 

4. Kassereren OZ5HOF aflægger regnskab. Det godkendes. 

  

5. Indkomne forslag: Der skal sættes opslag til orientering på klubbens opslagstavle. 

OZ6PP foreslår, at generalforsamlingsindkaldelse sendes på mail og behøver ikke komme i OZ 1 

måned før. 

Ændring i vedtægten §7: Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed og den afholdes hvert 

år i marts måned. Generalforsamlingen er ikke offentlig tilgængelig – kun for medlemmer af OZ1SDB 

med ajourført kontingent. Datoen for generalforsamlingen offentliggøres mindst 1 måned før dens af-

holdelse ved rundskrivelse til medlemmerne. 

Resten er uforandret. 

Begrundelse: Alt i samfundet er digitaliseret, så meddelelse i OZ vil være unødvendig. 

 

6. Kontingentfastsættelse: Kontingent uændret normalt/halvt = 200/100 kr. 

 

7. Valg af bestyrelse: Niels vil gerne afløses pga. helbred. 

 

Ny formand:              OZ6VG      

Sekretær:                   OZ3ZC 

1. Suppleant:             OZ2BE 

2. Suppleant:             OZ2JMA 

1. Bilagskontrollant: OZ3AAP 

2. Bilagskontrollant: OZ6PP 

 

8. Eventuelt: Er debatteret og afsluttet. 

 

Vy73 de OZ3ZC, Bjørn 


