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Referat fra ordinær generalforsamling 2020 i EDR Sønderborg Afd. 
afholdt onsdag den 19. august 2020 i klublokalet på Bakkensbro 

 
NB: Dette er en forkortet udgave til udgivelse på klubbens hjemmeside. Den originale un-
derskrevne udgave er udsendt til alle klubbens medlemmer. 
 
Der var mødt 12 medlemmer op til generalforsamlingen. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

a. Formanden OZ6VG Vagn K. Kjeldsen bød forsamlingen velkommen og foreslog 

OZ6PP Per K. Pedersen som dirigent. 

b. OZ6PP blev valgt med akklamation, og han konstaterede at generalforsamlin-

gen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

2. Protokol 

a. OZ3ZC Otto Bjørn Carlsen oplæste fra årets protokol om stort og småt fra tiden 

siden seneste generalforsamling. 

3. Formandens beretning v/OZ6VG Vagn K. Kjeldsen 

a. 2 forhold har haft afgørende indflydelse på klubben og aktiviteterne siden se-

neste generalforsamling. 

i. Vinduesudskiftningen i klublokalet i slutningen af 2019, hvor klublokalet 

var pakket ned og ikke kunne bruges. Der blev ved samme lejlighed be-

vilget nye mørklægningsgardiner og en ny teleskopstang. 

ii. Corona-pandemien fra marts 2020, der stoppede al fysisk mødeaktivitet 

i klubben indtil efter sommerpausen. For at forsøge at fastholde kom-

munikationen, blev der afholdt en række radioklubmøder på Knivsbjerg 

Repeateren. 

b. Der har været afholdt 3 åbne bestyrelsesmøder + 1 bestyrelsesmøde + 1 Skype 

bestyrelsesmøde. 

c. Desuden 13 arrangementer. 

d. Der er blevet sat en ny trådantenne op – en delta-loop til HF-båndene. 

e. OZ6VG’s PC mini-kurser fortsatte op til sommerpausen 2019. 

f. Jeg har undersøgt markedet for foreningskonti. For at kunne få overflyttet 

bankkontoen, kræves der en vedtægtsændring. 

g. Klubben er nu registreret i Erhvervsstyrelsen som Frivillig forening og har fået 

et CVR-nummer. 

h. Der er indgået aftaler vedr. den ene af de campingvogne, som klubben har 

brugt ifm. HF Field Day. 

i. Efter aftale med OZ1AKN Mogens har jeg overtaget den regelmæssige opdate-

ring af indholdet på hjemmesiden. Mogens er stadig behjælpelig med evt. æn-

dringer og opdateringer i hjemmesidens struktur. 
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j. Der er nu lavet en indmeldelsesblanket, som nye medlemmer skal udfylde, så 

det sikres, at alle nødvendige oplysninger er til stede. 

k. Også en ny låneseddel, der hænger på opslagstavlen, hvor hjemlån af alt ma-

teriale fra klubben skal registreres. 

l. Prisen for vores webhotel stiger desværre over de næste par år til ca. det dob-

belte. Vi skal måske overveje, om der findes brugbare alternativer. 

m. Klubben har indkøbt en NanoVNA-H4 til brug for klubbens medlemmer. 

n. Klubbens indlæg til Amatørnyt på Knivsbjerg Repeateren 145,725 MHz er fort-

sat på bedste vis blevet varetaget af OZ6PP. 

o. På byggeaftenerne er der næsten hver gang blevet eksperimenteret, bygget og 

fejlfundet på diverse konstruktioner, indtil Corona fik sat en kæp i hjulet. 

p. Bestyrelsen har netop besluttet at købe et nyt køle/fryseskab til klubben. 

q. Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at klubben abonnerer på følgende magasi-

ner: OZ, CQ DL, Funk Amateur og Sprat, som alle er tilgængelige for klubbens 

medlemmer. 

r. Formandens beretning blev godkendt med akklamation. 

4. Kassereren aflægger regnskab 

a. Kassereren OZ5HOF Holger Johannsen gennemgik det omdelte Regnskabs-

sammendrag 2019 og besvarede en række spørgsmål. Der blev på generalfor-

samlingen konstateret fejl i beløbsangivelserne for Kontant beholdning (Fejle-

ne er efter generalforsamlingen blevet identificeret og rettet. Rettet udgave er 

udsendt til medlemmerne pr. e-mail). Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

5. Indkomne forslag 

a.  Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring (se bilag). Forslaget blev enstem-

migt vedtaget. 

6. Kontingentfastsættelse 

a. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

b. Kontingentet er herefter: 

i. Normalt kontingentet 200,00 kr/år 

ii. Nedsat kontingent 100,00 kr/år 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollanter 

a. Kassereren: OZ5HOF Holger Johannsen (2018) ønskede ikke genvalg. Bestyrel-

sen foreslog OZ6TW Torben Wridt som ny kasserer. Han blev valgt med akkla-

mation. Formanden OZ6VG takkede Holger for 20 års god og tro tjeneste som 

kasserer for foreningen og bekendtgjorde, at Holger senere vil modtage en lille 

erkendtlighed. Holger tilkendegav, at han fortsat vil bidrage som ’hovmester’ 

for foreningen. 

b. Bestyrelsesmedlem: OZ8ZH Erling Hansen (2018) blev genvalgt med akklama-

tion. 

c. Bestyrelsesmedlem: OZ1KVB Erik Simonsen (2018) blev genvalgt med akklama-

tion. 
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d. 1. Suppleant: OZ2BE Bent Schmidt blev genvalgt med akklamation. 

e. 2. Suppleant: OZ10JF John Falkenberg blev genvalgt med akklamation. 

f. 1. Bilagskontrollant: OZ3AAP Anders O. Nielsen blev genvalgt med akklamati-

on. 

g. 2. Bilagskontrollant: OZ6PP Per K. Pedersen blev genvalgt med akklamation. 

8. Eventuelt 

a. Der blev spurgt om, hvad koster det i vægtafgift om året for campingvognen? 

OZ6VG svarede: 2 x 84,75 kr. 

b. OZ6VG orienterede om idéer vedr. fremtiden for HF Field Day. 

Formanden OZ6VG Vagn K. Kjeldsen afsluttede generalforsamlingen med at takke forsam-

lingen for god ro og orden og dirigenten OZ6PP Per for vel udført arbejde. Slut kl. 20:50. 

Derefter serverede klubbens ’hovmester’ OZ5HOF Holger de indkøbte smørrebrød + 

øl/vand, og resten af aftenen gik med fornøjelig hyggesnak. 

 

Bestyrelsen består herefter af følgende: 

 Formand: OZ6VG Vagn K. Kjeldsen (2019) 

 Kasserer: OZ6TW Torben Wridt (2020) 

 Sekretær: OZ3ZC Otto Bjørn Carlsen (2019) 

 Bestyrelsesmedlem: OZ8ZH Erling Hansen (2020) 

 Bestyrelsesmedlem: OZ1KVB Erik Simonsen (2020) 

 1. Suppleant: OZ2BE Bent Schmidt 

 2. Suppleant: OZ10JF John Falkenberg 

 
 
________________________________ ________________________________ 
OZ3ZC Otto Bjørn Carlsen OZ6PP Per K. Pedersen 
referent dirigent 


