OZ7SKB
Bestyrelsesmøde 30. november 2018
Fremmødte:
OZ8CTH, OZ6KK, OZ1RE, OZ5BK og OZ4KAJ
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktiviteter i efteråret
Aktiviteter i foråret
Lokaler og inventar
Økonomi
Nyanskaffelser
Eventuelt

Ad 1:
Field Day: Var ikke en ubetinget succes i år. Der skal være en bedre
organisering i opstarten. Materiel skal testes i god tid inden. De anvendte
filtre kunne ikke adskille stationerne. De var ikke skarpe nok. OZ1JS vil
undersøge muligheder. Fremstilling af bedre filtre kunne være et
forårsprojekt.
Generatorproblemer var et major problem. Skal gennemtestes ordenligt
inden næste gang.
Maden og ”supporten” var som sædvanlig uovertruffen.
10 – 12 deltagere i løbet af weekenden.
Enigma Reloaded: Gennemført i samarbejde med Skanderborg
Bunkermuseum.
Var en stor succes. Vi blev besøgt af 70 besøgende i løbet af de tre timer.
Der var stor interesse om cw. At det stadigvæk bruges.
Vi har foreslået italienerne, at der skal ske en større involvering af de
deltagende stationer til næste år. Og fået et positivt svar tilbage.
Museet inviterede til at gentage arrangementet til næste år.
Der er modtaget diplomer (pdf) til klubbens deltagere inkl. gæster.
Arduino workshop: Er kommet i gang. Første aften var der en del
interesserede ”lyttere”. Anden aften deltog 4 ”rigtige” deltagere.
Ad 2:
Flere emner til foredrag kom på bordet:



Imellem antenne og jord – feedere
Antenner og deres udstråling – Beregningsprogrammer
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Fra et besøg på Bletchley Park Museum i forbindelse med næste års Enigma
(OZ5KM)
Antenneerfaringer (OZ0APT
Vejrstation (OZ7OX) – Arduino?
Opfølgning på Arduino workshop.
Målerummet i praksis
Clustre
Internettet og HAM anvendelse (1RE)

Ad 3:
Jens har fået en HP laptop til ”Bent”. Søren skaffer HDU og installerer. Ekstra
RAM bevilget.
Enighed om, at det nyindrettede køkken ikke skal udstyres med et køleskab.
Der skal indrettes en plads i arkivet til ”gratis fore medlemmer ellers på
auktion” ting og sager.
Ad 4:
Pt. 38 betalende medlemmer, 19.000 kr i banken, år til dato overskud 5.000 kr,
svarende til tidligere år.
Knud Erik har fået prokura til optælling af klubbens værdier.
Ad 5:
Se ad 3.
Vi skal forsøge at finde en laptop eller desktop til radiorummet til logprogram.
Ad 6:
De nyanskaffede lap-/desktop computere er dedikeret til hhv. anvendelse i
målerrummet med specialprogrammer og logprogram i radiuorummet.
Udstyr og bøger, som klubben har til udlån, er KUN for klubbens medlemmer
og må ikke udlånes videre.
Referent: OZ4KAJ Kaj

