
OZ7SKB Skanderborg bestyrelsesmøde
Den 10. november 2022 i afdelingens lokaler.
Deltagere: OZ8CTH, OZ6KK, OZ5BK, OZ4KAJ
Afbud: OZ1RE

Dagsorden:
1. Aktiviteter og aktivitetsniveau 2022
2. Lokaler
3. Økonomi
4. Kontingentforhøjelse 2023?
5. Medlemmer
6. Hjemmesiden
7. Facebook siden
8. Forårsprogram 2023
9. Evt.

1. Godt aktivitetsniveau. En god fordeling af foredrag m.v. og almindelige møder.
Det er en god vane at starte de samlende aktiviteter kl. 20:00, så der er en halv time til “den
gode dialog”.
Et godt niveau på “ud af huset” aktiviteter med 1 - 2 pr. år.
Indhold af foredrag bør fortsætte med en blanding af rent teknisk indhold og ikke radio
relaterede emner. Fx. rejsebeskrivelser.
Medlemmerne efterlyser byggeprojekter. Vi må have nogle input og nogen til at drive
projekterne. Bygning af filtre til field day er et eksempel på en succes.
OZ5BK Jens foreslog afholdelse af et stumpemarked for medlemmer og gæster. Gerne 1 -
2 gange pr. år. Tag stumper med, sælg/bytte og tag med hjem igen. Marts -23 første gang?
Konklusion: Vi fastholder det nuværende aktivitetsniveau.

2. Vi kan gå diverse instrumenter og apparater igennem, og få sat det udfasede på auktion.
Først internet.
Der er et ønske om, at man rydder bedre op efter sig. Det gælder både på kaffebordet, men
så sandelig også i både værkstedet og i radiorummet. Medlemmerne opfordres kraftigt til
ikke blot at efterlade ting og sager.
Jens har fokus på radiorummet og specielt opmærkning af antenner. Bør vi ikke investere i
en antenneomskifter?
Jens foreslår, at vi samler udlånsting i et skab i radiorummet. Skabet skal indeholde en liste
oge sagerne og en bog til at notere udlån i. Spørg altid først et bestyrelsesmedlem inden
udlån. Udlånsbøger og udlånsbog hertil skal fortsat være i biblioteket.

3. Status dd er, at vi har en bankbeholdning på rundt 9.000 kr. Hertil kommer kaffekassen.

4. Bestyrelsen drøftede forslag til en kontingentforhøjelse i forbindelse med GF 2023.
Kontingentforhøjelsen skal sikre, at vi på årsbasis har en kassebeholdning på rundt 12.000
kr, så vi er polstret til en eventuel ekstraordinær udgift, samt afholdelse af GF, juleafslutning
0g field day fortsat kan afholdes i de kendte rammer.
Kontingent pt. 300 kr. Forslag til stigning til 400 kr. Det vil først have en økonomisk virkning
ved betaling af kontingent for 2024.



5. Afdelingen består dd af 32 fuldt betalende medlemmer for 2022-23

6. Der er tilfredshed med hjemmeside., som er vores ansigt ud af til. Vi kan konstatere, at den
besøges af flere “ikke medlemmer”.

7. Der er en god dialog med en god tone på vores Facebook side. Tak for det!
I tilgift kan nævnes, at vi er en af de få EDR-afdelinger, der i hver udgave af OZ har et
afdelingsindlæg.

8. På listen pt.:
○ Yaesu talemaskine ved OZ4KAJ
○ Stumpeaften (2 gange ?)
○ Yaesuaften med medlemmernes præsentation af deres Yaesu radioer
○ OZ1RE Sørens super antenne
○ Besøg hos OZ7O Jesper i Skødstrup. Antennefarm mm.
○ Generalforsamling
○ Sommerafslutning

9. Juleafslutning den 15. december i de sædvanlige rammer.


