Ordinær generalforsamling 2. marts 2017

OZ7SKB Skanderborg EDR
Referat

1.

Formand OZ8CTH Peter bød velkommen og foreslog OZ8WQ Andy som dirigent.
Ingen modkandidater. Andy modtog valget og konstaterede generalforsamlingen
lovlig indkaldt i hht. vedtægterne.
Dagsorden pkt. 6 udgår, da punktet hører til i lige årstal.

2. Formandens beretning.
Peter startede med at konstatere, at klubben i det forgangne år har slået flere
rekorder:
1. Medlemstilgang på 10
2. Rekord stort antal XYL og medlemmer deltog i juleafslutning 2016
3. 46% flere qso’er og 50% flere besøgende til Field Day hos OZ1IVA Lars +
Lone.
Herefter kom Peter ind på årets mange aktiviteter (Referenten henviser til
Historiebogen på klubbens hjemmeside). Med en løftet pegefinger: ”Vi må ikke hvile
på laurbærerne. Der skal fortsat tænkes nyt.”
Beretningen blev modtaget med applaus.
3. a. Regnskabet blev gennemgået af OZ6KK Knud Erik og taget til efterretning.
b. Budgetforslag for 2017 blev fremlagt. Knud Erik konstaterede, at vi får et mindre
underskud. Derfor fremsættes senere et forslag om kontingentforhøjelse.
Budget for 2017 blev enstemmigt vedtaget.
4. Indkomne forslag:
1. OZ0APT Arnth fremsatte forslag om, at der nedsættes et udvalg, der kan
træde til og hjælpe efterladte til klubbens medlemmer med
værdiansættelse og afhændelse af udstyr og komponenter.
Enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen har opgaven.
2. OZ6KK Knud Erik fremsatte forslag om en kontingentforhøjelse til 250kr. Fra
forsamlingen blev foreslået 300kr. Og som det mest vidtrækkende forslag
blev det sat til afstemning.
Det blev enstemmigt vedtaget, at kontingentet stiger til 300kr med virkning
fra 2018
Under debatten blev det også foreslået, at kaffe-brød prisen blev hævet til
20kr. Iværksættes straks. 10kr for kaffe alene.
3. OZ6KK Knud Erik fremsatte forslag om, at de af klubbens medlemmer, som
modtager qsl-kort igennem klubben, skal betale 25kr pr. år.
Ingen stemte for, så forslaget faldt.
5. Valg til bestyrelsen.
OZ8NV Vagn genopstillede ikke.
Forslag: OZ1RE Søren, OZ5BK Jens og OZ7OX Ole
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OZ7OX ønskede ikke genvalg, når der var nok andre.
Bestyrelsen består herefter af: OZ8CTH Peter (valgt formand), OZ6KK Knud Erik,
OZ1EDD Kaj, OZ1RE Søren og OZ5BK Jens. Bestyrelsen konstituerer sig på
førstkommende bestyrelsesmøde.
Valg af bestyrelsessuppleanter.
Forslag: OZ0APT Arnth, OZ7MGJ Michael og OZ9MZ Jens. Stemmefordeling hhv. 21,
5 og 8. OZ0APT og OZ9MZ valgt.
6. Udgik. Hører dagsorden for lige årstal til.
7. Valg af revisorsuppleant.
OZ4BM Bent foreslået genvalgt.
Ingen modkandidater.
8. Eventuelt
- Knud Erik vil maile nyeste medlemsliste rundt.
- OZ7JIJim ønsker adgang til klubbens lokaler tidligere end 19:30. Peter undersøger
muligheden.
- Facebook skal bl.a. bruges til klubforum og handel.
- Arnth ønsker en suppleant på 3.748MHz. Peter ser på det.
- Debat om brugen af de forskellige klubfrekvenser.

Herefter lukkede dirigenten generalforsamlingen med tak for en livlig debat og god ro og
orden.
Der var mødt 25 medlemmer.

OZ8UW_____________________________________
Dirigent: Andy Vittrup Jensen

OZ1EDD____________________________________
Referent: Kaj Kaalund
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