Referat af den ordinære generalforsamling den 10.
marts 2016 i OZ7SKB EDR Skanderborg afdeling
Formanden bød velkommen til de i alt 16 fremmødte medlemmer og foreslog under
dagsordenens punkt 1 OZ8WQ, Andy som dirigent. Andy blev valgt enstemmigt uden
modkandidat.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt iflg. vedtægterne.
Punkt 2 - Formandens beretning.
Peter startede med at konstatere klubbens fortsatte høje aktivitetsniveau og mindedes
klubbens 25 års jubilæumsfest og julefrokost på restaurant Sørens Spisehus i Skanderborg.
I juli måtte vi desværre sige farvel til vores kasserer og mangeårige medlem OZ1AHL, Per,
der pludselig døde. Klubben var talstærkt repræsenteret ved hans bisættelse. Æret være
hans minde.
Heldigvis sagde OZ6KK, Knud Erik straks ja til at indtræde i bestyrelsen som kasserer
indtil nyvalg kunne finde sted.
Modsat sidste år kunne Peter konstatere en medlemsfremgang på samlet 8 medlemmer, så
vi nu er oppe på 28 medlemmer. Af disse mødes ca. 50% hver torsdag i "Den gule ubåd",
som vi kærligt omtaler klublokalerne.
Herefter gjorde Peter status over årets mange aktiviteter (Der henvises til hjemmesiden
www.oz7skb.dk). Han konstaterede, at det høje niveau fortsætter i 2016, og understregede,
vi ikke skal hvile på laurbærerne. Det er nødvendigt med nye initiativer og nye ideer. I den
forbindelse fremhævede han det igangværende CW-kursus med OZ4AAL, Niels som
styrmand.
Beretningen blev modtaget med applaus.
Punkt 3 - Fremlæggelse af regnskab.
OZ6KK, Knud Erik fremlagde regnskabet og forklarede de enkelte poster.
Regnskabet blev modtaget uden bemærkninger.
Punkt 4 - Indkomne forslag:
Forslag til vedtægtsændringer fra OZ1EDD, Kaj. Ændringerne er mest af kosmetisk art for
at bringe dem i overensstemmelse med praksis og ny teknologi. Med stor hjælp af OZ1RE,
Søren til formuleringerne, blev følgende ændringer enstemmigt vedtaget:

§8 pkt. 3 i dagsorden for både lige og ulige år ændres til:
a: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til efterretning.
b: Kassereren fremlægger et budget for det kommende år til godkendelse.
§9 første afsnit ændres til:
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved opslag på OZ7SKB.DK og skriftligt pr.
brev eller e-mail til medlemmerne mindst 14 dage før generalforsamlingen finder sted.
§11 ændres til:
Afdelingens opløsning kan kun ske på 2 på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Samtidig skal der træffes bestemmelse angående afdelingens aktiver og passiver.
Bestyrelsen foreslog, at OZ7SKB i 2016 støtter Yding Skovhøj repeateren med 15 kr. pr.
medlem. Beslutning herom og beløbets størrelse tages op hvert år på generalforsamlingen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 5 - Valg af formand:
OZ8CTH, Peter på valg. Han blev enstemmigt genvalgt uden modkandidat.
Punkt 6 - Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
På valg var OZ1EDD, Kaj og OZ6KK, Knud Erik. Begge blev genvalgt uden modkandidater.
Punkt 7 - Valg af revisor og revisorsuppleant:
OZ7EX, Bent blev genvalgt som revisor.
OZ4BM, Bent blev nyvalgt som revisorsuppleant.
Punkt 8 - Eventuelt:
OZ0APT, Arndt opfordrede til, at kommende produktsammenligninger laves til artikler i
OZ. Han vil godt være tovholder med hjælp fra et par andre. Holdet kan skifte efter behov.
OZ6KK, Knud Erik fremlagde et budget for 2016. Næste år skal vi huske specifikt at nævne
kontingent og evt. støtte til Yding Skovhøj repeateren.
Dirigenten sluttede af med overlade ordet til formanden, der takkede dirigenten og
forsamlingen for god ro og orden, hvorefter vi gik over til smørrebrødet.
__________________________
Dirigent: OZ8WQ Andy Vittrup Jensen

____________________________
Referent: OZ1EDD, Kaj.

