Referat
Bestyrelsesmøde
18.11.2014

Hos

Klubben

Tilstede

OZ3VB Viggo, OZ1MPE Mads, OZ0ABK Arne
Bo (suppleant)
OZ2HSK Helge, OZ1GRL Arne, OZ4FD
Flemming, Martin Lund (suppleant)
OZ1MPE Mads

Fraværende
Referent

Ændring af 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.

Licensprøver
Ved licensprøven den 27. september 2014 bestod to af klubbens medlemmer hhv. D- og A-licens.
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.
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 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.

Regnskab
Regnskab pr. d.d.: 5.623,77.
Restancer opgøres næste gang.
Nye medlemmer godkendt: 1 stk.
Næste bestyrelsesmøde
Onsdag 17/2-2015 kl. 19.00 i klubben sammen med aktivitetsudvalgsmøde.

Juleafslutning
Indkøb:
 Pølser: 100 stk. (Mads)
 Brød: 100 stk. (Mads)
 Rå løg, 4-5 stk. (Mads)
 Ketchup, sennep, remoulade: 1 af hver (Arne)
 Småkager: Blandet og brunkager (Mads)
 Amerikansk Lotteri: 5 runder inkl. til udtrækning (Viggo)
 Gaver til amerikansk lotteri: 12 flasker rødvin eller andet + diverse andet sjovt (Arne)
 Sidegevinster: ”Quality Street” eller lignende (Arne)
 Indpakningspapir (har vi allerede)
 Gran (Mads)
 Slikposer: 2 stk. (Mads)
 Julelys (Viggo)
 Engangstallerkener/pølsetallerkener (Viggo)
Udsalgspris: 1 pølse og 1 brød = 5 kr. Amerikansk lotteri = 1 kr. pr. lod. Bankospil = 5 kr. pr. plade.

