
Referat Hos Klubben 

Bestyrelsesmøde 
Tilstede OZ1QZ John, OZ1JS Jørgen, OZ1MPE Mads, 

OZ5AGK Flemming, OZ0ABK Arne Bo 

(suppleant), OZ1GRL Arne (suppleant) 

22.08.2016 
Fraværende OZ4FD Flemming 

 Referent OZ1MPE Mads 

APRS digipeater 

Bør ændres til OZ6HR QTH og call. 

OZ5AGK snakker med OZ7SB om dette. 

 

Gittermast 

OZ1QZ skriver til kommunen, at sagen fortsætter. 

 

Scanner 

Vi har fået foræret en multifunktionsprinter fra OZ7SB. Den virker fint. 

 

Sikring til stikkontakter i opholdsrummet 

Der mangler en bundskrue. 

OZ1QZ snakker med Gert fra ungdomsskolen. 

 

Betingelser for udbetaling af aktivitetstilskud fra Horsens Kommune 

Tages op næste gang. Vi skal have gennemgået betingelserne, herunder krav om dokumentation og 

tilskudsregnskab (skal underskrives af revisor og samtlige bestyrelsesmedlemmer). 

 

Registrering af deltagere til LAN Party 

Tages op næste gang. 

 

Betaling for indkøb mv. 

Ved specielle indkøb (ekstra kørsel) kan den kørende på foranledning få udbetalt 1 kr. pr. kørt kilometer mod 

aflevering af kvittering. 

 

Postkasse 

OZ1QZ har fået sat postkasse op. Er nu registreret hos postvæsnet (vi har fået reklamer). 

OZ og diverse andre blade bør tilsendes til adressen her. 

Evt. frameldes reklamer senere. 

Skal vi have lavet nyt stempel? 

 

Skilt 

Vi skal have sat metalskiltet op (er godkendt). 

Fællesopgave (ad-hoc). 

 

Indkøb 

Mus/tastatur: OZ5AGK køber 3 sæt. 

Antenneomskifter: OZ5AGK køber 3 stk. OZ5AGK laver derefter opsætning i radiorummet. 

 

Internetforbindelse 

Der er installeret 50/50 Mbit fra Waoo/EnergiMidt. Hullet ved muren er nu igen asfalteret. 

 

Indkøb af netværksudstyr 

OZ1MPE Mads har undersøgt, hvad vi bør have. 1 x 24 port Gigabit switch (teknikskab ved dykkerne), 2 x 

16/24 port Gigabit switche (til fordeling i opholdsrum). 

I alt knap 2.500 kr. Indkøbes inden næste LAN Party (november 2016). Er godkendt tidligere. 

Vi har fået ny trådløs Gigabit router fra OZ7SB. 

 



 

Hjemmeside 

Facebook-gruppen er åbnet op for offentligheden. 

Der er lavet undergrupper. 

 

Vi vil ikke have salg af grej på vores Facebook-side. 

 

Vi skal senere have en gennemgang/opdatering af hjemmesiden. Visuelt og mere tydelig information ved 

større begivenheder. 

 

Opgaveliste 

Skal tages op igen senere. 

 

Regnskab 

Regnskab pr. d.d.: 21.167,01 kr. 

 

Nye medlemmer: Opgøres næste gang. 

Restancer: 3 personer. Herudover 3 slettet (1 død, 2 udmeldt). 

 

Byggekonto: Nyt aftaleindlån oprettet på byggekontoen (Østjydsk Bank). 

 

Betaling til repeaterforening: Det tages op i bestyrelsen, inden der betales næste gang. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Tirsdag 29/11-2016 kl. 19.00 i klubben sammen med aktivitetsudvalgsmøde. 


