
OZ6HR Horsens 

 

 

OZ6HR – Horsens afdeling 

Side 1 af 1 

Referat fra bestyrelsesmøde. 
Tid/sted: 13/2 2023 kl. 19. Klubben, Gedved. 

Deltagere:  OZ7PBI Peter, OZ4FD Flemming, OZ1GRL Arne L, OZ2KWL Kim, Arne Paulsen 
       Suppleant: OZ2OE Ole. 

 

Referent: Arne Paulsen, sekretær. 

Agenda: 
1. Økonomisk status. 
2. Agerskov marked – status 
3. Klubblad – input 
4. Aktivitetsplan 
5. Indkøb af 3D printer? 
6. Fjern: post@oz6hr.dk (spam mail) 
7. Kredit til medlemmer 
8. Forberedelse til den kommende generalforsamling (indkaldelse etc.). 
9. Eventuelt 

Referat: 
1. Flemming gennemgik status på regnskabet – ingen bemærkninger. 23 medlemmer har endnu ikke 

betalt. Disse rykkes for betaling i marts, hvis de stadig er i restance. Der er stadig lidt overskud på 
køkkenet, så derfor bibeholdes den nuværende betaling på 15 kr. per gang. 

2. Klubben har lejet en stand med to borde, så der også er plads til salg af udstyr, som nogen medlemmer 
måtte ønske at sælge. Eventuelle emner skal mærkes med pris, navn og telefonnummer for direkte 
afregning til sælgeren via MobilePay. 

3. Ole har talt med John vedr. næste udgivelse af klubbladet, og der skønnes at være emner nok. 
4. Ole har lavet en plan, som nu er lagt ind i kalenderen. Et indledende foredrag om LoRa ønskes 

gennemført, og Arne Paulsen og Ole arbejder videre med at planlægge dette. Den årlige 
sommerafslutning kobles sammen med Old-Timer træf i lighed med sidste år. 

5. På nuværende tidspunkt er der ikke stemning for at indkøbe en 3D printer, men der mulighed for at få 
printet emner på Horsens Bibliotek. Kontaktpersonen er Jonas Sandager Brammer Møller, og prisen er 
p.t 2-4 kr. per påbegyndte 10 gram (kun PLA). Kontakt evt. bestyrelsen, da flere medlemmer også kan 
være behjælpelige. 

6. Vores mail ”post@oz6hr.dk” modtager et stort antal spam mail, men i første omgang er vores 
spamfilter ændret til max. beskyttelse, så vi afventer, om yderligere tiltag bliver nødvendige. 

7. Ved salg af klubbens aktiver ydes der ikke kredit til medlemmerne. 
8. Der udsendes indbydelser til den kommende generalforsamling den 9. marts. På valg er Kim, Flemming 

og Arne Lund. Flemming og Arne modtager genvalg.  
 

Næste bestyrelsesmøde aftales i forlængelse af den kommende generalforsamling den 9. marts. 
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