
Referat af ordinær generalforsamling i OZ7SKB 
20/8/2020
Før generalforsamlingen bad OZ8CTH forsamlingen mindes afdøde OZ1DIE med 1 
minuts stilhed. Herefter gjorde han rede for de praktiske forholdsregler, Bestyrelsen har 
taget i lyset af Covid-19. Forholdsreglerne fremgår af afdelingens hjemmeside.

1. OZ5KM blev valgt til dirigent.
2. Dirigenten godkendte, at generalforsamlingen var blevet udskudt på grund af Corona 
situationen.
3. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at dagsordenen 
var i overensstemmelse med vedtægterne.
4. Formandens beretning blev godkendt.
5. a) Det reviderede regnskab blev fremlagt og taget til efterretning uden spørgsmål.
5. b) Budgettet for det kommende år blev godkendt uden spørgsmål.
6. Ingen indkomne forslag.
7. OZ8CTH genvalgt til formand.
8. OZ4KAJ og OZ6KK genvalgt til bestyrelsesmedlemmer.
9. OZ0APT genvalgt til revisor.
10. OZ4BM genvalgt til revisorsuppleant.
11. Evt.

OZ0APT slog til lyd for, at der kommer gang i sodavandskassen.
På forslag fra OZ8CTH drøftede forsamlingen i lyset af Covid-19 en anden 
kaffeordning end den nuværende.
OZ8CTH foreslog på grund af Corona situationen, at afdelingens åbningstid i 
efteråret ændres til 19.30-21.30.
OZ0APT orienterede om det nye EDR Radioforum på 3748 kHz hver lørdag kl. 15-
16.
OZ5KM fortalte, at valget til EDR er blevet udsat til 7/9 på grund af formelle fejl.
OZ5KM orienterede om et nyligt afholdt vælgermøde i Skive.

Dirigenten takkede for god orden og ro under generalforsamlingen. Herefter blev der 
serveret øl og sodavand.

Til stede: OZ1NKF, OZ7JI, OZ4AAL, OZ0APT, OZ5KM, OZ6KK, OZ5BK, OZ9LD, OZ8CTH
Referent: OZ8CTH

Formandens beretning 
Det er dejligt at se jer igen efter en lang og ufrivillig pause på 5 måneder. Den 12. marts 
havde vi sat modulationsrapporter på programmet, men på grund af Corona situationen, 
som blev mere og mere kritisk, valgte vi at aflyse. Det viste sig at være en rigtig 
beslutning, for dagen før, den 11. marts, meddelte statsminister Mette Fredriksen, at store 
dele af Danmark ville blive lukket ned for at bremse smittespredningen. Det betød bl.a., at 
vi måtte udskyde Generalforsamlingen, som der for længst var udsendt indkaldelse til.
Vi håbede at kunne åbne hurtigt igen og opfordrede jer til at holde jer orienteret på vores 
hjemmeside og Facebook side. Vi opfordrede jer også til at mødes på 3748 kHz og på 
Facebook siden, der oplevede stigende aktivitet i perioden. I maj måtte vi imidlertid bide i 
det sure æble, aflyse al mødeaktivitet og ønske alle en god sommerferie.



Men nu er vi tilbage og kan se frem til et spændende efterårsprogram. Som I ved, har vi 
taget en række forholdsregler for at sikre, at vi kan mødes under trygge og sikre forhold. 
Det er regler, I allerede kender fra andre dele af samfundet, så I kommer ikke til at opleve 
større forandringer i forhold til tidligere.
Inden nedlukningen var der igen højt aktivitetsniveau og stort fremmøde. OZ0APT 
præsenterede sin drømmeradio Kenwod TS890, mens OZ1RE demonstrerede sin 
pragtfulde Yaesu FTDX101D. OZ6KK fortalte om sine målinger i praksis på den populære 
Hyendfed antenne, mens den altid kreative OZ1IVA viste, hvordan man selv kan lave 
simple, billige antenner.
OZ4BM demonstrerede måleteknik på modtagere i praksis, OZ8CY analyserede radiostøj,
OZ1RE gennemgik FT8 hardware, og OZ6NT fortalte om Valdemar Poulsen og 
Buesenderen. Vi var på DX-ekspedition til KH8 i et EDR-foredrag af OZ0J Jørgen og 
lyttede fascineret til Andys (OZ8WQ) kanon foredrag om hans tid i flyvevåbnet. OZ6KW og
OZ10W fortalte muntert om deres tid som walkie amatører, OZ1RE præsenterede 
internettets lyksaligheder for radioamatøren, mens OZ1IVA introducerede os til 80 meter 
aktivitetstest.
Vi deltog igen i Field Day med OZ1VA og XYL som perfekte værter, OZ1RE som 
medarrangør og OZ6KW som altmuligmand. Årets ubetinget største succes i felten blev 
imidlertid Enigma Reloaded, hvor vi oplevede en overvældende publikumsinteresse med 
adskillige hundrede besøgende. Tak for Skanderborg Bunkermuseum for godt 
samarbejde. Som Corona situationen ser ud i øjeblikket, er det desværre ikke sandsynligt 
med en ny Enigma event i oktober.
I februar var Bestyrelsen inviteret til et regionalt EDR-møde i Skive om lokalafdelinger. 
Flere af deltagerne misundte os vores relativ høje medlemstal (33) og ikke mindst vores 
høje mødeprocent. Hemmeligheden ligger efter min opfattelse i et spændende og varieret 
program, en tidssvarende hjemmeside, velegnede lokaler, et overkommeligt 
medlemskontingent, en sund økonomi, smørrebrød til generalforsamling og juleafslutning 
og sidst, men ikke mindst, at alle føler sig velkomne allerede første gang de træder ind ad 
døren til OZ7SKB. Det skal vi fastholde.
Med OZ5BK og OZ7CH i arbejdstøjet fortsætter renoveringen og moderniseringen af 
vores lokaler. Køkkenet er på plads, og radiorummet kan snart indvies. Tak til Jens og 
Christian. Nu mangler vi bare at få antennerne på taget fikset.
Foreningsarbejde handler om fællesskab og samarbejde. Vi har stadig brug for flere 
hænder til de mange praktiske opgaver i afdelingen. Hvis vi fordeler posterne mellem os, 
får vi en endnu mere velfungerende klub og endnu mere tilfredse medlemmer. Så tænk 
over, hvad du kan bidrage med. Der er brug for alle og plads til alle i OZ7SKB.
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