Bestyrelsesmøde i OZ7SKB Skanderborg den 19. maj 2021
Referat
Mødet skulle have været afholdt i klublokalet, men det nye låsesystem fungerede ikke med de
udleverede nøgler. Så mødet blev afholdt ved et bord-bænkesæt uden for et klasselokale.
1. Generalforsamling den 27. maj 2021
Dagsorden blev gennemgået og praktiske detaljer blev afklaret.
Indtil videre er kun en ud over bestyrelsen tilmeldt til traktementet.
2. Covid-19 forholdsregler
Vi forventer ikke over 25 fremmødte i morgen til klubmødet. Fremover er grænsen 50, så
det giver ikke problemer.
Mundbind og håndsprit vil være tilgængelig på klubaftener. Der er ikke krav om mundbind.
Alle opfordres til at sikre sig en god håndhygiejne, holde afstand ved bordet og benytte
mundbind, hvis man er flere, der betjener klubradioen.
3. Status på lokaler og udstyr
OZ5BK orienterede. Han og Christian vil fortsætte med at indrette radiorummet, så der
bliver en god plads til stationerne.
Antennerne skal kontrolleres.
OZ1RE fortalte, at der er softwareproblemer på stationspc'en.
4. Nyt låse- og alarmsystem
OZ8CTH orienterede og forsøgte at demonstrere. Men dørlåsen blev ikke åbnet. Peter
kontakter pedellen, så vi kan komme ind til klubmøde i morgen aften (20/5).
Peter vil orientere om det nye system på klubmødet.
5. Lokale 35 erstatter lokale 27 som vores mulige ekstralokale
6. Efterårets program
Det fpreløbige program blev kort gennemgået. Allerede nu ved vi, at OZ4AAL ikke kan
holde sit foredrag på den planlagte dato. Skal ændres.
7. Field Day
OZ1RE orienterede. Måske skal vi finde et alternativt sted i år. Det er Søren ved at afklare
med Lars, som måske må sige fra i år pga familiebegivenheder. Vi afventer.
Søren arbejder videre med at få fremstillet filtre til stationerne. Materialerne er hjemtaget og
klar.
8. Økonomistatus
OZ6KK gennemgik. Vi fastholder at 2021 foreslås kontingentfri.
9. Medlemsstatus

OZ6KK oplyste at der for nuværende er 33 betalende medlemmer. To er fragået og en ny er
tilkommet.
10. Eventuelt
Der blev snakket om løst og fast, men kulden blev efterhånden for nærgående.
Referent OZ4KAJ

