
Referat af OZ1SDB’s generalforsamling d. 27.-3.-2018. 

 
 

Der var mødt 14 medlemmer. 

 

1). OZ6VG bød velkommen. OZ3AAP blev valgt som dirigent. 

 

2). Protokollen blev oplæst af OZ3ZC. Protokollen blev godkendt. 

 

3). Formandens beretning: 

1 år som ny formand er gået godt – bortset fra lå underdrejet i 2 måneder pga. Sygdom. 

Vi har holdt 3 åbne bestyrelsesmøder. Desuden 10 andre arrangementer. 

Vi deltog i SL2017 på Kær halvø med OZ1IKW i spidsen. Der blev bygget 50 morsetrænere som 

loddekursus af 1 til 3 spejdere om hvert byggesæt. 

Desuden holdt Niels certifikatkursus for radioamatører. 17 deltagere gik til prøve og bestod - Heraf 2 

nye fra vores afdeling. 

Vi deltog ikke i Fieldday 2017 pga. spejderlejren og arbejdspresset. 

Der blev afholdt møde i EDR Løgumkloster Afd. for at planlægge Fieldday i 2018 - OZ1SDB fælles 

med OZ5LKO. 

Planlægningsmøde i Åbenrå OZ6ARC vedrørende forårsmarkedet i Agerskov, havde vores formand 

også deltaget i. 

OZ1AKN arbejder fortsat med hjemmeside for OZ1SDB. 

OZ6PP varetager klubbens indlæg på Knivsbjerg. 

Vore byggeaftener har fortrinsvis drejet sig om Lima SDR, og senest har nogle af os bygget et digitalt 

LC-meter markedsført af OZ6FRS. 

 

4). OZ5HOF, Holger aflagde regnskab. Regnskabet blev godkendt. 

 

5). Indkomne forslag: Afdelingens fremtid - i eller udenfor EDR. 

Der var en god og stilfærdig drøftelse, men ingen ønsker, om at EDR Sønderborg Afd. skal afbryde 

samarbejdet med landsforeningen EDR. 

 

6. Kontingentsatser blev vedtaget uændret: Normalt/halvt = 200/100 kr. 

 

7). Valg af bestyrelse: 

Kasserer   OZ5HOF (genvalg) 

Bestyrelsesmedlem   OZ8ZH (genvalg) 

Bestyrelsesmedlem   OZ1KVB (genvalg) 

1. Suppleant   OZ2BE (genvalg) 

2. Suppleant   OZ10JF (nyvalg) 

1. Bilagskontrollant  OZ3AAP (genvalg) 

2. Bilagskontrollant  OZ6PP (genvalg) 

 

8). Eventuelt. 

OZ6VG foreslog at udvide aktiviteterne også på de ellers ikke programsatte klubaftener. Der kan evt. 

være små indlæg i starten af møderne om et bestemt emne. 

Han orienterede om en LIMA-dag den 26. maj i EDR Horsens afdelingen, hvor alle radioamatører er 

velkommen til at tilmelde sig. 



OZ6PP: Har indtryk af, at mange lytter på Knivsbjerg. Derfor måske kunne man holde miniforedrag på 

Knivsbjerg Repeateren om relevante emner for radioamatører. 

 

Så er klokken blevet 21.04. 

Vagn siger tak for god ro og orden. Generalforsamlingen er slut og der drikkes kaffe og spises wiener- 

brød. 

 

 Vy73 de OZ3ZC. 

     


