Bestyrelsesreferat. 6. juni 2019
Bestyrelsesmøde OZ7SKB Skanderborg EDR lokalafdeling den 6. juni 2019
Lokale: Niels Ebbesenskolen, Skanderborg
Til stede: OZ8CTH Peter, OZ6KK Knud Erik, OZ1RE Søren, OZ 5BK Jens, OZ4KAJ Kaj
Dagsorden
1. Fordeling af bestyrelsesposter og opgaver
2. Afdelingens økonomi
3. Evaluering af forårets aktiviteter
4. Planlægning af efterårets aktiviteter
5. Ny nøgleordning efter sommerferien
6. Evt.
Ad 1:
Der skete ingen ændringer i bestyrelsen på sidste generalforsamling.
Det blev besluttet, at alle fortsatte på deres poster og med deres opgaver.
Bestyrelsen er herefter:
• Formand: OZ8CTH Peter
• Næstformand: OZ1RE Søren
• Kasserer: OZ6KK Knud Erik
• Sekretær: OZ4KAJ Kaj
• Menig: OZ5BK Jens
Ad 2:
Lille stigning i kassebeholdning. Nu ca. 24.000kr på bankkonto.
Pt. 34 betalende medlemmer
Pt 4 personer registreret, som ikke har betalt. De rykkes med en betalingsfrist på 2 uger.
Derefter slettes ikke betalende af medlemslisten.
Fremover skal kassereren ved opkrævning af det årlige kontingent sætte en betalingsfrist
på 3 uger. Og henvise til, at manglende betaling efter 2 måneder vil betyde sletning af
medlemslisten, og at nyt gebyr skal betales ved efterfølgende indmeldelse. Vedtægternes
§5.
Ad 3:
Der var enighed om, at forårets aktiviteter havde været varierede, haft stor bredde og at
alle arrangementer havde været godt besøgte.
Ad 4:
Mange forslag kom på bordet. Både egne ideer, men også mange forslag tilstillet
bestyrelsen.
Af større arrangementer/betydende datoer kan nævnes:
• 15. august: Første mødeaften efter sommerferien
• 22. august: Opvarmning til HF Field Day
• 6. - 7. september: HF Field Day
• 12. oktober: Enigma
OZ8CTH laver et forslag til en aktivitets/arrangements kalender for efteråret og aftaler med
de indvolverede.
Ad 5:
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Fra næste skoleår er ”aftenpedellen” afskaffet. Vi får udleveret 2 nøglesæt med alarmbrik,
så vi selv kan lukke os ind. Indgang bliver KUN gennem hovedindgangen, som beskrevet
på vores hjemmeside i vejledningen til at finde klubbens lokaler.
Det vil altid være muligt at komme ind af hoveddøren, men den næste dør (med
kode/alarm) smækkes automatisk, når den lukkes. Det betyder, at vi skal vænne os til at
blive lukket ind i hold.
Peter indkaldes til et møde først i august, hvor alle detaljer vil blive forklaret og systemet
demonstreret.
Bestyrelsen besluttede, at alle 5 bestyrelsesmedlemmer skal have et nøglesæt. Om
nødvendigt må klubben betale ekstraudgiften.
Ad 6:
Søren efterlyste en nyere og kraftigere laptop/pc til radiorummet. Kaj undersøger priser
hos Huset Venture, som renovere ældre it-materiel.
Kaj: Har vi mulighed for at søge fondsmidler eller legater? Vi går i tænkeboks.
Jens efterspurgte at få det endelige antenneopsæt på plads. Har vi de antenner, som vi
ønsker (og kan få)? Hvis flere skal sættes op (f.eks. til vhf/uhf), så må antenneholdet i
gang. Jens ønsker at antenner er ”på plads” inden radiorummet indrettes færdigt.
Referent: OZ4KAJ

