
Referat fra ordinær generalforsamling åOZLi EDR Sønderborg Afd.
afholdt onsdag den 25. august 2021-i klublokalet på Bakkensbro

Der var mødt l-1 medlemmer op tilSenerrffiorsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
a. Formanden OZ6VG Vagn K. Kjeldsen bød forsamlingen velkommen og foreslog

OZ3MP Anders O. Nielsen som dirigent.
b. OZ3AAP 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. Et forhold har haft afgørende indflydelse på klubben og aktiviteterne siden se-

neste generalforsamling - Corona.
i. Corona-pandemien hærgede også resten af 2A20 og til langt ind i 202L,

så fra slutningen af oktober og resten af året måtte vi højst være 10 per-
soner samlet i klublokalet og med tilmelding.

ii. Efter nytår blev Bakkensbro endnu en gang lukket (af Sønderborg Kom-
mune) frem til midten af maj måned. I noget af denne periode tyede vi

så igen til at afholde radioklubmøde på Knivsbjerg 2m-repeateren.
iii. Pga. nedlukning og restriktioner måtte juleafslutningen aflyses, og som-

merafslutningen blev flyttet til efter ferieperioden. Til gengæld holdt
klubben som et forsØg sommeråbent alle onsdage i juni og juli.

b. Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder + 2 Skype bestyrelsesmøder.
i. På Skype-bestyrelsesmødet den 2021.06.21va|9te OZ6TW Torben Wridt

at forlade mødet, afsige kassererposten og melde sig ud af klubben. Ef-

terfølgende afleverede han en A4-mappe og 2 Excel-regneark til OZ6VG.

Mere under pkt. 4.

c. Desuden 6 arrangementer.
d. Overflytningen af klubbens pengeinstitut fra Broager Sparekasse til Arbejdernes

Landsbank er for længst afsluttet.
e. Det er fortsat OZ6VG, der udfører den regelmæssige opdatering af indholdet på

hjemmesiden.
f. Klubbens indlægtilAmatØrnyt på Knivsbjerg Repeateren 1.45,725 MHz erfortsat

på bedste vis blevet varetaget af OZ5PP, som nu Ønsker at blive fritaget for dette
job.

g. Administration af klubbens qrz.com-profil er blevet flyttet fra OZ6AGD til
OZ6VG, og profilen er nu blevet opdateret med aktuelle oplysninger.

h. Formandens beretning blev godkendt med akklamation.
4. Kassereren aflægger regnskab (Regnskab 2020 var pr. e-mail forud udsendt til klub-

bens medlemmer)
a. Efter OZ6TW Torben Wridt's afgang på Skype-bestyrelsesmØdet den 202L.06.2L

har OZ6VG Vagn K. Kjeldsen gennemgået det overdragede materiale. Med hjælp
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fra OZSHOF og OZ6TW er de fundne fejl og uklarheder efterfølgende blevet af-
klaret og rettet, hvorefter et nyt Regnskab 2A2A er udarbejdet.

b. Det nu foreliggende regnskab med tilhørende kassebog og bilag er blevet gen-
nemgået og underskreletaf bilagskontrollant OZ3AAP Anders O. Nielsen.

c. OZ6PP Per K. Pedersen har meddelt, at han fratræder posten som 2. bilagskon-
trollant og genopstiller ikke.

d. Derefter gennemgik OZ6VG Vagn K. Kjeldsen Regnskab 2020 og besvarede en
række spørgsmå1. Et spørgsmål vedr. forskelle i beløbsangivelserne for det af
OZ6TW pr. e-mail tidtigere udsendte Årsregnskab for OZ1SDB 2020 ift. det af
OZ6VG udarbejdede Regnskab 2020 kunne ikke besvares, men det blev lovet
undersøgt. (Efter generalforsamlingen er det stillede spørgsmål blevet besvaret,
og besvarelsen er også sendt til medlemmerne pr. e-mail). Regnskab 2020 blev
enstemmigt godkendt.

5. lndkomne forslag {alle forslag var pr. e-mailforud udsendt til klubbens medlemmer}
a. OZ6VG's forslag til vedtægtsændring

l. OZ6VG begrundede forslaget på følgende måde, og gjorde opmærksom
på, at forslaget til overgangsregler hører sammen med forslaget til ved-
tægtsændring:

ll. Der er flere gange blevet gjort opmærksom på nogle uhensigtsmæssig-
heder ivedtægterne.

lll. Da der sker ændringer i bestyrelsen, og vi derfor vil blive pålagt et gebyr
fra AL-Bank, er det måske en passende lejlighed til også at se på vedtæg-
terne.

lV. Der er større og mindre ændringer i forslaget - de væsentligste er:
1) Kontingentopkrævning ijanuar isf. i december året forud.
2) Antal bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 5 til 3.

3) Bilagskontrollanter æ.t. revisorer og fjernes fra at være en del af
bestyrelsen.

4) Bestyrelsen konstituerer sig selv.

5) Der indføres en revisorsuppleant.
6) Oplæsning af 'Protokol' på generalforsamlingen udelades.
7) Ekstraordinær generalforsamling får sit eget punkt + tilføjelser.

V. Der udspandt sig en længere diskussion, der mundede ud i, at forslaget
blev sat til skriftlig afstemning. For: 5, lmod: 4, Blank: 2. Forslaget forka-
stet.

Vl. Et ændringsforslag til det af OZ6VG fremsatte, gående på at bibeholde
antal bestyrelsesmedlemmer på 5, blev ikke sat til afstemning.

b. OZ6VG's forslag til Overgangsregler for bestyrelsesvalg
i. Forslaget bortfaldt, da det forudsatte, at vedtægtsændringen blev ved-

taget.
c. OZlYV's forslag til vedtægtsændring

i. OZ1W begrundede sit forslag, og efter en kort diskussion blev forslaget
sat til skriftlig afstemning. For: 6, lmod: 4, Blank: 1. Forslaget forkastet.

6. Kontingentfastsættelse
a. Bestyrelsen foreslog nedsættelse af kontingentet fra 200 kr til 150 kr.
b. AZ6VG begrundede på bestyrelsens vegne nedsættelsen på denne måde:

i. Vi har pænt mange penge stående, og beløbet stiger år for år.
ii. Der er ikke på det seneste kommet forslag til at bruge af pengene.

Referat fra ordinær generalforsamling202l i EDR SØnderborg Afd. Side 2



iii. Ved for store beløb risikerer vi at skulle betale negative renter.
c. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.
d. Kontingentet er herefter {gældende for 20221:

i. Normalt kontingentet 150,00 kr/år
ii. Nedsat kontingent 75,A0kr/år

7. Valg af bes§relsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollanter
a. Formanden: OZ6VG Vagn K. Kjeldsen {2019) ønskede ikke genvalg. OZ1YV Calle

Hansen stillede op som ny formand. Han blev valgt med akklamation.
b. Kasserer: OZ6TW Torben Wridt (2020) er afgået. OZ6VG Vagn K. Kjeldsen stil-

lede op for 1 år. Han blev valgt med akklamation.
c. Sekretær: OZ3ZC Otto Bjørn Carlsen {2019} blev genvalgt med akklamation.
d. 1. Suppleant: OZ2BE Bent Schmidt ønskede ikke genvalg. OZ3AAP Anders O. Ni-

elsen stillede op. Han blev valgt med akklamation.
e. 2. Suppleant: OZ1OJF John Falkenberg ønskede ikke genvalg. OZSHOF Holger

Johannsen stillede op. Han blev valgt med akklamation.
f. 1. Bilagskontrollant: OZ3AAP Anders O. Nielsen ønskede ikke genvalg. OZ9S|Atli

Sigfusson stillede op. Han blev valgt med akklamation.
g. 2. Bilagskontrollant: AZ6?P Per K. Pedersen ønskede ikke genvalg. Der var ingen

opstillede kandidater. Posten er ledig.
8. Eventuelt

a. lntet at berette.

Dirigenten OZ3AAP Anders takkede forsamlingen for god ro og orden. Slut kl. 21:50.

Derefter serverede klubbens'hovmester' OZ5HOF Holger de af OZlKVB Erik indkøbte smør-
rebrød + Øllvand, og resten af aftenen gik med fornøjelig hyggesnak.

Bestyrelsen består herefter af følgende:

o Formand: OZ1YV Calle Hansen QAZLI
o Kasserer: OZ6VG Vagn K. Kjeldsen (2020)
o Sekretær:AZ3ZCOtto Bjørn Carlsen {2021)
r Bestyrelsesmedlem: AZSZtlErling Hansen (2020)
o Bestyrelsesmedlem: OZ1KVB Erik Simonsen {2020}
. 1. Suppleant: OZ3AAP Anders O. Nielsen
o 2. Suppleant: OZ5HOF Holger Johannsen
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OZ3ZC Otto Bjørn Carlsen

referent

OZ3AAP Anders O. Nielsen

dirigent
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