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Referat Hos Klubben 

Aktivitetsudvalgsmøde 
Tilstede OZ3VB Viggo, OZ0ABK Arne Bo, 

OZ1MPE Mads, OZ1QZ John, Anette, 

OZ2HSK Helge, OZ1GRL Arne, 

OZ4FD Flemming, OZ1JS Jørgen, 

OZ1HPE Arne, OZ5WT Bent 

18.05.2015 
Fraværende 

Referent 

OZ5AGK Flemming, Martin Lund 

OZ1MPE Mads 
 

Rævejagt 

Næste gang: 1. juni 2015 i Hansted Skov. Mødes kl. 19.30. Også ifm. sommerafslutning 13. juni 2015. 

Status: Vi har en fungerende sender (og måske to mere) og 9 modtagere. Der skal indkøbes ekstra kompas og 

evt. kort. 

Den ene rævesender er i stykker. Måske et strømproblem. OZ1QZ reparerer. 

 

Logo-konkurrence i klubblad 

Der laves i næste klubblad en opfordring til nyt logo til klubblad og hjemmeside. To flasker rødvin sættes på 

højkant. 

 

OZ6HR’s lokaler 

Magnettavle sættes op igen. Der byttes rundt på reol, så tavlen kan sættes op der. OZ1MPE og OZ0ABK er 

tovholder på dette. 

OZ1JS Jørgen vil gerne være tovholder på værksted. 

Stofa-Niels vil gerne være tovholder på komponentdatabasen. 

Det skal undersøges, om der kan findes en tovholder til lageret. 

 

Forslag fra OZ1JS Jørgen: Magnetisk loop-antenne 

Der arbejdes videre med projektet med OZ1JS Jørgen, OZ1QZ John, OZ4FD Flemming og OZ5WT Bent 

som tovholdere. Der skal en ”teaser” i juli klubblad med invitation til andre EDR-afdelinger. 

Evt. i OZ – deadline 8/6-2015. 

 

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. 

Forslag til specifikationer: Intel (gerne i7, ellers i5), gerne 12 MB cache, ikke støje for meget, 8 GB, 1 TB 

(ikke SSD), Windows 8, internt lydkort (omkring 1.000 kr.). Avast 3 licenser til omkring 300 kr/år. 

Der bør købes en til opholdsrummet også. Købet skal godkendes af bestyrelsen. 

Dette tages op i august-september 2015. 

 

Forslag fra OZ1QZ John: Mærkning af klubbens udstyr 

OZ1QZ er begyndt. OZ1QZ har indkøbt en DYMO-maskine. 

 

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

God idé. Der bør laves en følgeskrivelse med lidt reklame for OZ6HR. Vi kan evt. kombinere skrivelsen med 

info om 80 års jubilæum. OZ1QZ har lavet test af udstræk af licenserede radioamatører (der skal laves en 

løsning, gerne som kan bruges direkte til at printe en adresselabel ud fra). Herefter skal antallet (og dermed 

beløbet til porto) godkendes af bestyrelsen. 

Der er ca. 180 radioamatører i postnummer 8700. Forventes udsendt med juli klubbladet inkl. årsplan. 

OZ1QZ, OZ1JS, OZ2HSK og OZ5WT vil gerne være med i en velkomstgruppe, som har til opgave at byde 

velkomne til nye medlemmer og give en generel introduktion. 

OZ1MPE sørger for labels mv. til denne udsending. Inkl. kaldesignal (uden parentes). 

OZ2HSK vil aflevere til Horsens centrum. 
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Forslag fra OZ2HSK: Sommerafslutning med rævejagt og grill 

Indkøb/medbringes: 

 Rundstykker OZ1MPE 

 Ost, pålægschokolade, smør, marmelade, øl/vand OZ1GRL/OZ0ABK 

 Grill OZ2HSK 

 Kød OZ2HSK 

 Pølser OZ2HSK 

 Brød OZ2HSK 

 Salat OZ2HSK 

 Kongespil OZ1MPE/OZ0ABK 

 

 

Forslag fra OZ2HSK: Norsk og svensk blad 

OZ5WT har undersøger, at bladene IKKE kan downloades, men man kan tegne abonnement via EDR-

kontoret. Måske kan EDR få tilladelse til at downloade. 

 

Forslag fra OZ1MPE: Komfur 

Der kan med fordel indkøbes et komfur med kogeplader og ovn. Folk holder øje med et godt tilbud. Gerne så 

vi kan bruge den til sommerafslutningen. Ny koster 2.680 kr. ved Wupti iflg. OZ4FD. OZ4FD bestiller. 

 

Forslag fra OZ1QZ: Field Day 

VHF/UHF droppes i år. HF afgøres efter sommerferien. 

OZ1GRL har spurgt om lån af campingvogn fra Ungdomsskolen – dette kan vi godt få lov til. 

 

Forslag fra OZ1QZ: Arduino-møde/erfa-møde/workshop 

OZ1QZ har sendt en skrivelse rundt til: Silkeborg, Skanderborg, Fredericia og Horsens. Alle afdelinger vil 

gerne deltage. OZ1QZ arrangerer et opstartsmøde med repræsentanter fra de afdelinger. Kan holdes i 

OZ6HR’s lokaler, enten 3.-4. juni 2015 eller 14 dage senere. OZ6HR vil være vært ved kaffe og wienerbrød. 

OZ1QZ står for det praktiske i den sammenhæng. 

 

Forslag fra OZ1QZ: EDR-foredrag 

Vi kan have to EDR-foredrag om året, antallet ”resat” pr. 1. april. 

Konkrete forslag: 

 Whisper/Wisper/WSPR (OZ1QZ) – kun øst for storebælt 

 JT65 (OZ1QZ snakker med OZ1DSD) – ikke muligt 

 Foredrag: Contestgruppen OZ5E (hønsehuset i Stjær) v/ OZ4VW Arne. (OZ1QZ har kontakten). 

Fastsat til 29/10-2015 

 EDR-foredrag: Underlige lyde og mystiske signaler v/ OZ3QY Jan – februar/marts 2016. OZ3VB 

kontakter ham. 

 

Forslag fra OZ1QZ: Contest-station (OZ5E, Stjær) 

OZ1QZ John aftaler med OZ4VW Arne Fast en torsdag i oktober eller november. Fastsat til 29/10-2015. 

 

Antennemast 

Den vestlige glasfibermast er nedtaget. Det viser sig, at betoner er smulret omkring toppen af boltene og er 

blevet repareret af OZ1GRL - KÆMPE TAK TIL OZ1GRL ARNE!!! 

 

80-meter antenne 

Den nuværende FD4-antenne byttes med OZ1QZ’s 80-meter dipol, foreløbig som forsøg til efter august-

testen. 
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Gittermast 

OZ2HSK har indkøbt en gittermast til klubben på 19 meter (3 x 6 meter + 1 meter) samt FB-DO505 og rotor. 

Prisen var 3.500 kr. + 700 kr. for leje af lastbil. 

Den midterste mast skal erstattes af den nye gittermast. 

Der skal laves en byggeansøgning ved kommunen. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe til projektet bestående af OZ4FD, OZ1QZ, OZ1JS, OZ2HSK og OZ5WT. 

OZ3VB bistår ved byggeansøgningen. 

OZ2HSK kontakter sælgeren ang. kopi af tidligere byggeansøgning og navnet på mastefabrikat. 

Økonomi: Forventet 5.000 kr. til byggeansøgning, 10.000 kr. til fundament, 5.000 kr. til jern og diverse. 

 

Hjemmeside 

OZ1MPE har arbejdet med at få porteret www.oz6hr.dk til en Wordpress-platform. Forventet skiftet over på 

ny platform 5.-6.-7. juni 2015. 

 

Bladet 

Sommerhilsen/årsplan OZ3VB 

Info om udsending til alle i 87XX OZ2HSK 

Logo-konkurrence OZ1MPE 

Foredrag: Tobaksdåser – kopi af tidligere OZ1MPE 

Arduino-gruppe (fast mandag pr. md, inkl. datoer til plan)OZ1QZ 

LIMA-projekt (inkl. datoer til plan) OZ5WT 

Magnetloop-antenne OZ1JS 

Ny hjemmeside OZ1MPE 

 

Deadline: 14/6. Klubblad laves 29/6. 

 

Næste aktivitetsudvalgsmøde 

Mandag 17/8-2015 kl. 19.00 i klubben sammen med bestyrelsesmøde. 

http://www.oz6hr.dk/

