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Referat fra generalforsamlingen 2023. 
Tid/sted: 9/3 2023 kl. 19:30. Klubben, Gedved. 
Deltagere:  24 medlemmer. 
Referent: Arne Paulsen, sekretær. 

 
Formanden Peter Bregenov bød velkommen. 
 

1. Valg af dirigent.  
Verner Topsøe-Jensen blev valgt  
 

2. Formandens beretning. 
Peter nævnte eksklusionen af Flemming Nielsen. Herefter rettede han en tak til Mads for klubbens besøg på 
Campus, Horsens, og ligeledes en tak til Mogens, som inviterede på besøg på TV-senderen i Hedensted. Der 
har været afholdt ”Old Timer Træf” sammen med sommer-afslutningen. Der har været en del aktiviteter i 
den forløbne periode, såsom ”IoT workshop” (Arne Paulsen), ”Laboratorie-strømforsyning” (Arne Nielsen og 
Finni Syndergaard) samt en ”Automatisk antennetuner” (Ole Nykjær). Vores antenner er ligeledes blevet 
ordnet (Mogens m.fl.). Der har været afholdt et foredrag om "GPS for amatører" (Steen) og et ”Tilbageblik” 
(Bent) med historiske billeder og minder. Lars Ole har sørget for holde vores grej i radiorummet opdateret. 
Peter afsluttede med at opfordre medlemmerne til at deltage i bl.a. 80-meter contest, og til at holde øjnene 
åbne for deltagelse i andre contest, der måtte komme. 
 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
Flemming gennemgik det reviderede regnskab for 2022, som blev godkendt uden anmærkninger. 
 

4. Fastsættelse af indskud og kontingenter 
Kontingentet for næste periode er uændret, ligesom prisen på aftenkaffen også holdes i ro. 
Der blev spurgt til et budget for næste regnskabsår, men dette er der ikke tradition for i klubben. 
 

5. Byggefonden 
Der er ikke overført beløb til byggefonden. 
 

6. Indkomne forslag. 
Der er indkommet 4 forslag rettidigt, som blev debatteret på mødet: 
 

• Forslag 1 – ændring af vedtægterne §10 - indsendt af Verner: 
 
Nuværende formulering: 
Alle personvalg skal ske skriftligt. Øvrige afstemninger kan ske ved håndsoprækning. 
 
Foreslået ny formulering (ændringer i kursiv skrift) 
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Valg af dirigent skal ske ved generalforsamlingens start ved håndsoprækning, hvis der ikke kræves 
skriftlig afstemning.  
Alle andre personvalg skal ske skriftligt.  
Øvrige afstemninger kan ske ved håndsoprækning. 
 
Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 
 

•   Forslag 2 – ændring af vedtægterne vedr. overgangsbestemmelser - indsendt af Verner: 
 
Nuværende 4 punkter vedrørende tidligere overgangsbestemmelser fjernes. 
 
Foreslået ny formulering: 
Vedtaget på generalforsamling d. x. måned 20yy med ændringer i $n og $m. 

 
Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 

 

•   Forslag 3 – tilføjelse til vedtægterne $6 vedr. valg til bestyrelsen - indsendt af Verner: 
 
Nuværende formulering: 
 
Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et 
bestyrelsesmedlem. De bør alle være medlem af EDR.  
Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år. Formanden vælges kun i 
lige årstal. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan supplere sig med et eller flere medlemmer, hvis den 
skønner det nødvendigt. 

 
Foreslået ny formulering: 
Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et 
bestyrelsesmedlem. De bør alle være medlem af EDR.  
Valgbar er alle betalende medlemmer, der har været uafbrudt medlem af OZ6HR i mindst et år, 
forstået som en hel ”Generalforsamlingsperiode” dvs. har kunnet deltage i to på hinanden følgende 
ordinære generalforsamlinger. 
Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år. Formanden vælges kun i 
lige årstal. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan supplere sig med et eller flere medlemmer, hvis den 
skønner det nødvendigt. 

 
 Efter en debat blev forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for og 1 stemme imod. 
 

•   Forslag 4 – tilføjelse til vedtægterne $4 vedr. valg til bestyrelsen - indsendt af John: 
 

Nuværende formulering: 
Et medlem, der ved sin færden og optræden modvirker afdelingen, kan af bestyrelsen ekskluderes uden 
forudgående varsel. Eksklusionen forelægges på den førstkommende generalforsamling. 
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Foreslået ny formulering: 
Et medlem, der ved sin færden og optræden modvirker afdelingen, kan af bestyrelsen ekskluderes uden 
forudgående varsel. Eksklusionen forelægges på den førstkommende generalforsamling.  
Et ekskluderet medlem kan IKKE senere genoptages i foreningen ved bestyrelsesgodkendelse som 
beskrevet i paragraf 3; ansøgende person kan KUN optages som medlem ved simpelt stemmeflertal, 
afgivet ved afstemning blandt deltagerne på en generalforsamling. 
 

 Efter en debat blev forslaget blev vedtaget med 20 stemmer for og ingen imod. 
 

7. Valg af formand. (Kun i lige årstal).    Ikke aktuelt. 
 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. 
Ekstra: Valg af erstatning for et afgående bestyrelsesmedlem gældende for et år.  
Valgene til bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter skal foregå hver for sig.  
Ved stemmelighed foretages lodtrækning. 
 
Arne Lund (næstformand) og Flemming Lassen (kasserer) blev begge genvalgt. 
Som erstatning for Kim Wulff (ønskede ikke genvalg efter at have indgået i bestyrelsen som suppleant) 
blev Hans Jørgen Jakobsen valgt uden modkandidater for en periode af ca. 1 år indtil næste ordinære 
generalforsamling. 
 
Som suppleanter blev Ole Nykjær valgt som 1. suppleant og Lars Ole Pedersen som 2. suppleant. 

 

9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. 
Bent Toksvig blev genvalgt som revisor, og Finni Syndergaard blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 

10. Eventuelt. 
Nogle medlemmer savnede en halvårskalender, som tidligere har været tilgængelig og hængt op i 
klubben. Der blev stillet spørgsmål ved værdien af denne, da alle tidspunkter fremgår af vores Google 
kalender, som man kan vælge at få vist per måned eller et helt år, da en ”statisk” kalender vil kræve 
jævnlige opdateringer for at være ”up to date”. Det blev foreslået at opsætte en tablet , som viser den 
aktuelle kalender henne i klubben. Dette vil bestyrelsen arbejde videre med. 
 

Mødet sluttede kl. 20:45. 
 

Efter mødet bad Peter Bregenov igen om ordet, da han i sin beretning havde glemt at takke John for 
hans store indsats med at stå for klubbladet og for at arrangere ”Rævejagter”, samt sammen med 
flere andre klubmedlemmer at bygge nye rævesendere. Denne ”tak til John” er hermed givet videre. 
 


