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Referat Hos Klubben 

Aktivitetsudvalgsmøde 
Tilstede OZ3VB Viggo, OZ0ABK Arne Bo, 

OZ1MPE Mads, OZ5WT Bent, 

OZ1QZ John, Anette 

18.11.2014 
Fraværende 

 

 

Referent 

OZ5AGK Flemming, OZ2HSK Helge, 

OZ1GRL Arne, OZ4FD Flemming, 

OZ1JS Jørgen Sand, Martin Lund 

OZ1MPE Mads 
Plan 

Aktivitet Dato Bemærkning Ansvarlig 

Ræveløb, evt. med 

spejdere (spejderne selv 

bygge) 

 Der foregår stadig renovering 

af både modtagere og sendere. 

 

Der skal indkøbes 

hovedtelefoner, kompas og 

evt. kort. 

 

Der nedsættes et udvalg: 

OZ2HSK, OZ1GRL og evt. 

OZ1HPE. De kan tage 

andre interesserede med. 

3D-printer  3D-printer (kan købes for 

omkring 5.000 kr.) 

OZ4FD Flemming 

undersøger 

 

PR-udvalg 

Der forsøges at etablere et PR-udvalg, som får til opgave at tænke over PR-muligheder. 

OZ2HSK Helge vil gerne deltage. Vil herefter blive behandlet på et kommende aktivitetsudvalgsmøde. 

Foreslåede aktiviteter: 

Aktivitet Foreslået af 

Åbent hus (2SF formidler kontakt til en journalist) OZ2SF 

Mere reklame (plakater på skoler, elektronikvirksomheder mv.) OZ2HSK 

Stand OZ2HSK 

Logo til OZ6HR (evt. som konkurrence i klubblad). Evt. med EDR’s logo indlejret. OZ2HSK 

Plan for introduktion af nye medlemmer OZ5WT/PR 

Temadag 

Udsendelse af klubblad til alle radioamatører i Horsens OZ2HSK 

OZ1ILN Jan (fra Esbjerg) har tilbudt at besøge os med henblik på at gennemgå 

deres PR-materialer, herunder ”Tech4fun” og satellit-kommunikation. 

OZ1QZ 

 

Aktivitetsudvalget og bestyrelsen vil gerne opfordre til, at PR-udvalget får startet på arbejdet. Bestyrelsen 

indkalder PR-udvalget. 

 

OZ6HR’s lokaler 

Omflytningen er for så vidt i orden. Der mangler stadig lidt finpudsning. Håndværktøj bør eksempelvis 

flyttes ind på værkstedet. Overskudsmateriel fra auktionen bør køres på lossepladsen. 

 

Afdelingernes Dag, 15. november 2014 

OZ2HSK Helge og OZ1QZ John deltog fra OZ6HR. De havde medbragt nogle brochurer. 

 

Forslag fra OZ1JS Jørgen: SDR-klubstation 

Bestyrelsen anbefaler, at gruppen arbejder videre med en mere teknisk beskrivelse, som så senere kan 

godkendes. Bestyrelsen finder projektet som en god idé og vil arbejde videre med økonomien. 
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Forslag fra OZ1JS Jørgen: Magnetisk loop-antenne 

16. april 2015 er der planlagt foredrag om magnetloop-antenner v/ OZ7BQ. Vi vil derfor anbefale, at dette 

projekt lægges i forlængelse af foredraget. 

Bestyrelsen bakker op om projektet. Vi vil dog gerne se projektet fungere, men er positive mht. økonomien 

(kabel og strips). 

OZ1JS Jørgen Sand opfordres til at komme med et forslag til en dag, hvor projektet skal starte. 

OZ1JS må meget gerne skrive en lille ”teaser” i næstkommende klubblad. 

 

Forslag fra OZ1QZ John: Bøger om Raspberry Pi og Arduino 

Bestyrelsen har godkendt, at der købes de nævnte bøger. Bestyrelsen vil også gerne købe en Arduino for at 

kunne eksperimentere med den i klubben. 

OZ5WT sørger for, at bøgerne købes. 

OZ1JS sørger for, at et Arduino-sæt indkøbes (godt 500 kr.). 

 

Forslag fra OZ1QZ John: PC til radiorum 

OZ1JS og OZ1QZ kommer med forslag. OZ1MPE vil herefter gerne være med til udvælgelsen. 

Krav: 2 skærme, kraftig nok til både SDR og Ham Radio Deluxe samtidigt. 

Det skal undersøges, om der er problemer med Windows 8. 

Købet skal godkendes af bestyrelsen senere. 

Skal der købes en ny computer til opholdsrummet også? 

 

Forslag fra OZ1QZ John: Mærkning af klubbens udstyr 

God idé. OZ1QZ vil gerne starte op med projektet. 

 

Forslag fra OZ1QZ John: Rengøring 

Det henstilles til, at alle hjælper med til, at der tørres borde af, støvsuges mv. efter kaffen og når det er 

nødvendigt. Desuden at hele fællesområdet holdes rimeligt pænt, også af hensyn til dykkerklubben, som også 

er i samme lokaler. Til tirsdagsåbent forsøges at få skiftet og vasket håndklæder. 

 

Forslag fra OZ1QZ John: Foredrag om satellit-kommunikation 

Foreslås som PR-opgave. 

 

Forslag fra OZ2HSK Helge: Rundsending af klubblad til alle licenserede radioamatører i Horsens 

(kommune?) 

God idé. Der bør laves en følgeskrivelse med lidt reklame for OZ6HR. Hvem kan hjælpe med at lave et 

udstræk af licenserede radioamatører (gerne som kan bruges direkte til at printe en adresselabel ud fra)? 

Herefter skal antallet (og dermed beløbet til porto) godkendes af bestyrelsen. 

 

Forslag fra OZ5WT Bent/OZ3VB Viggo: Indkøb af ”støjfinder” 

EMV-spion foreslås indkøbt. Man vil kunne låne apparatet af klubben. Købes som byggesæt til små 600 kr. 

OZ5WT sørger for indkøb. 

 

Bladet 

Nytårshilsen OZ3VB 

Generalforsamling OZ3VB 

Eftermiddagsåbent OZ1QZ 

Old Timer Træf OZ3VB 

EDR-foredrag: HamRadio Deluxe OZ5WT 

SDR og Magnetloop-antenne-projekt (evt.) OZ1JS 

Loppemarked OZ1QZ 

 

Deadline den 11/12-2014. Klubblad laves: 29/12-2014 kl. 13.00. 

 

Næste aktivitetsudvalgsmøde 

Onsdag 17/2-2015 kl. 19.00 i klubben sammen med bestyrelsesmøde. 


