
Ordinær generalforsamling OZ7SKB Skanderborg 27/5 2021

Referat

Formanden OZ8CTH Peter bød velkommen og opfordrede forsamlingen til at mindes SK OZ7EX 
Bent med et minuts stilhed.

Der var fremmødt 18 stemmeberettigede medlemmer.

1. Valg af dirigent
 OZ5KM Kjeld blev valgt.

2. Forsamlingen godkendte enstemmigt den udskudte generalforsamling og dirigenten 
konstaterede generalforsamlingen rettidigt indkaldt i hht vedtægterne.
Dirigenten foreslog en præsentationsrunde.

3. Formandens beretning
Vedlagt.
Enstemmigt taget til efterretning.

4. a: Kassereren OZ6KK Knud Erik fremlgde det reviderede regnskab, som blev enstemmigt 
taget til efterretning
b: Kassereren fremlagde budget for 2021 til godkendelse
 Forslaget indeholdt kontingentfrihed for 2021 pga næsten ingen udgiftsbelastende 

aktiviteter.
 OZ7MGJ Michael var imod og foreslog, at der skulle betales kontingent.
 Forslaget bragt til afstemning: 1 for 17 imod. Forslaget faldt.
 Det fremlagte budget blev herefter enstemmigt vedtaget.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag om et kontingentfrit 2021 var det eneste rettidig indsendte.
Forslaget blev vedtaget i forbindelse med budgettet pkt 4 b.

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. OZ1RE Søren og OZ5BK Jens på valg
Forslag om genvalg, hvilket begge tog imod. Ikke andre kandidater.
OZ1RE Søren og OZ5BK Jens valgt.

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter. På valg OZ9MZ Jens og OZ0APT Arnth.
OZ0APT Arnth og OZ4ADP Anders foreslået. Ingen yderligere forslag.
OZ0APT Arnth og OZ4ADP Anders valgt.

8. Valg af revisorsuppleant. OZ4BM Bent på valg.
Forslag om genvalg, som blev modtaget. Ingen andre forslag.
OZ4BM valgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt

a) OZ7OX Ole: Med baggrund i vinterens online undervisning synes han, at foredrag, 
undervisning og lign. kunne optages og efterfølgende lægges på Youtube.

b) OZ0APT Arnth: Opfordrer til, at medlemmerne bruger klubbens brugtgrejafdeling noget
mere. Evt. lægger en liste, gerne med foto. OZ0APT vil stå for opsynet et år mere.

c) OZ5BK Jens: Synes medlemmerne kan medbringe brugtgrej på aftener, hvor der ikke er 
noget specielt på programmet.

d) OZ4BM Bent: Er ved at rydde kraftigt op i sit ”lager”. Vil lave en liste med ting til salg.



e) OZ6KK Knud Erik: Foreslår at lægge brugtgrej på Facebook. Dog et problem, at der er 
flere, der ikke bruger Facebook.

f) OZ5KM Kjeld: Opfordrer medlemmerne til at bruge 70MHz båndet. Det bliver brugt af 
for få.

Efter tak for god ro og orden overlod han generalforsamlingen til formanden.

Den........................... Den.................................

…................................................ …..............................................

Kjeld Majland Kaj Kaalund

Dirigent Referent



Formandens beretning 2021

Det er godt at se jer igen. Dejligt at se at der stadig er masser af liv i afdelingen, der måtte lukke ned

den 27. oktober og først genåbnede sidste torsdag den 20. maj. 

Den første aften var 14 mødt op, og det var flere end ventet. Alle var tydeligvis glade for at være 

tilbage i, hvad Walther kalder den gamle radiohule. I aften er vi 18, og det er betydelig flere end ved

sidste generalforsamling, der også måtte udskydes. Så det går mod lysere tider. Vi er tilbage på 

sporet.

Inden nedlukningen nåede vi at høre om modulationsrapporter, rævejagt og betjening af klubbens 

HF-station. Vi valgte ikke at deltage i Field Day, og der blev heller ikke som de to foregående år en 

Enigma Event i Skanderborg Bunkerne. Alle planlagte foredrag og besøg måtte aflyses. Bl.a. et 

besøg på Terma, som mange ellers havde set frem til. Der blev pludselig meget stille i den gamle 

radiohule. 

Det er på den baggrund, at Bestyrelsen foreslår at gøre 2021 til kontingentfrit år for alle, der ved 

nedlukningen var medlemmer af OZ7SKB. Det kan vi gøre, fordi vi har en sund økonomi, og fordi 

vi er så heldige ikke at skulle betale husleje, el og varme.

Trods nedlukningen har klubben på intet tidspunkt været truet af medlemsflugt og permanent 

nedlukning. Det skyldes ikke mindst den loyalitet og solidaritet, I som medlemmer altid har vist 

klubben. Der er stadig 33 navne på medlemslisten. Men det skyldes også, at kriser tit kalder det 

bedste frem i folk. For at overleve og bevare sammenholdet finder folk på alternative veje og 

kanaler.

Det er Walters klubmøder på 2 meter et godt eksempel. Walter holdt fanen højt, når han hver dag 

torsdag aften kaldte til samling på 2 meter. Han var en fortræffelig mødeleder, der i en 

ekstraordinær situation var med til at sikre den interne kommunikation, og at kaldesignalet 

OZ7SKB blev hørt.

OZ4KAJ og OZ7JI er et andet eksempel. På grund af forsamlingsloftet på fem personer stod valget 

mellem at skrotte det planlagte certifikatkursus eller at gå helt andre veje. De valgte heldigvis det 

sidste. På kort tid fik Kaj omlagt undervisningen til velbesøgt onlineundervisning, der er fortsat som

fysisk undervisning hos Jim og afsluttes med certifikatprøve den 17. juni. Sådan! Kaj og Jim kunne 

have smidt håndklædet i ringen. Det gjorde de ikke. Endnu et godt initiativ, der er blevet lagt mærke

til. Gutterne i Skanderborg Afdelingen kan åbenbart noget særligt!

Arnths radioforum hver lørdag kl. 15 på 3748 kHz var ikke en direkte konsekvens af nedlukningen, 

men blev i flere måneder et velbesøgt pitstop for radioamatører fra hele Danmark. Også her var det 

et medlem af OZ7SKB, der tog førertrøjen på og viste ham spirit. Tak for initiativet og tak for 

indsatsen, Mr 80 meter!



Der har været mere trafik på vores Facebook side end tidligere. Mens mange Facebook sider har det

med at løbe af sporet, er vores blevet på sporet med en sober og saglig tone. Det er bl.a. her, at 

medlemmerne har diskuteret muligheden af køre remote med vores HF-klubstation. Endnu et godt 

initiativ, som Bestyrelsen støtter. Derfor efterlyser vi interesserede, der vil indgå i en projektgruppe, 

der undersøger, hvordan projektet i praksis kan gennemføres.

OZ7CH Christian og OZ5BK er kommet i luften på 80 meter, OZ9LD har fået løst sine 

støjproblemer, OZ7OX har fået sig et nyt PA-trin, og formanden og OZ4KAJ har under 

nedlukningen fået tid til at skrive et par artikler til OZ. 

På hjemmesiden kan I se efterårets program. Når vi mødes efter sommerferien, får I chancen for at 

høre de foredrag, vi måtte aflyse sidste år. Der er også kommet nye og spændende emner til, så der 

er virkelig noget at se frem til. Vi forventer at kunne gennemføre Field Day, men en ny Enigma 

Event må vi må nok skyde en hvid pil efter. Virksomhedsbesøg er også foreløbig sat på stand-bye. 

Vi har fortsat et godt samarbejde med skolen, der har indført et nyt låse- og lukkesystem. Det 

betyder, at vi kun kan komme ind og ud ved at bruge bagindgangen, der vil være låst og kun kan 

åbnes af en fra bestyrelsen. Kom derfor til tiden, så vi så vidt muligt kan gå ind samlet. Det betyder 

også, at det ikke er muligt at ryge på eller uden for skolen. Skolen har en klar rygepolitik, og den 

respekterer vi selvfølgelig.

Foreningsarbejde bygger på 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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