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EDR Horsens Afdeling OZ6HR
Gasvej 21, 2. sal,
Pr
Pr.. 1/2-2005: Kildegade 8-10
8700 Horsens
post@oz6hr
.dk
post@oz6hr.dk
www
.oz6hr
.dk
.oz6hr.dk
www.oz6hr
Bestyrelsen for OZ6HR:
PC-gruppen:
Formand
Leif Jensen

OZ2LJA
75 64 04 07
formand@oz6hr.dk

Næstformand
Jørn K. Isaksen

Kasserer
Arne Lund

Tlf. 29 72 88 34
Tlf. 75 64 13 14

OZ6JI
Tlf. 75 65 01 80

OZ1GRL
Tlf. 75 64 03 48
kasserer@oz6hr.dk

Sekretær
Viggo Berland

Mads Pedersen
Flemming Lassen

OZ3VB
Tlf. 75 62 49 77

Bestyrelsesmedlem
Mads Pedersen

Tlf. 29 72 88 34
mads@oz6hr.dk

Oplag: 200 stk.
OZ6HR
Deadline for næste blad:
Mandag den 14/03-2005
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Nytårshilsen
Flytning
Som det allerede er medlemmerne bekendt, er klubben i januar i fuld gang
med flytning til nye lokaler i den gamle forsamlingsbygning Kilden i Kildegade 8-10. Se skitse over lokalerne på næste side.
Arbejdet med sortering, samling og pakning af alt vort bohave i de gamle
lokaler vil uvægerligt bringe forstyrrelser i de ellers planlagte aktiviteter.
Dette beder vi medlemmerne bære over med og tage ulemperne med godt
humør.
Således har vi måttet aflyse PC-gruppens weekendmøde den 14.-15. januar.
Der vil simpelthen ikke være plads i lokalet pga. flyttegrej mv.
Søndag den 16. januar bliver der auktion over det grej, som vi ikke kan medtage.
Indretningen af de nye lokaler vil tage nogen tid, så vi beder medlemmerne
vise tålmodighed og i øvrigt komme de sædvanlige mødeaftener og give en
hånd med ved opstilling af reoler og udpakning. Der er meget, der skal sættes
på plads.
Pladsen i de nye lokaler er kun ca. halvdelen af, hvad vi har været vant til, men
trækker vi albuerne ind til kroppen, skal det nok gå.
Der vil sikkert gå et stykke tid, før vi har fået alt indrettet til vor tilfredshed,
hvilket igen kan give anledning til lidt besvær med aktiviteterne.
Husk, at fra den 1. februar er vor nye adresse:
OZ6HR
EDR Horsens Afdeling
Kildegade 8-10
8700 Horsens
Bestyrelsen ønsker alle medlemmerne et godt nytår.
Bestyrelsen
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Klubmøde i PC-gruppen.
PC-kursus.
Klub- og byggeaften.

Belthorn:

Projekter

Torsdage kl. 19.30

Der startes fredag kl. 19.00 og sluttes lørdag kl. 22.00. Oprydning startes kl. 21.30.
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14. - 15. januar AFLYST!!! Se side 10.
18. - 19. februar
18. - 19. marts
15. - 16. april

Weekendmøder

Mandage kl. 19.00:
Mandage kl. 19.30:
Torsdage kl. 19.30:

Faste aktiviteter – hvis der ikke er nævnt andet neden for

Klubmøder & arrangementer
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Klubben åbner efter juleferien mandag den 10. januar 2005.

Generalforsamling:
Torsdag den 10. marts kl. 19.30 i klubbens lokaler.
Se dagsorden mv. inde i bladet.

Søndag den 27. februar kl. 12.00:
Afdelingens traditionelle „Old Timer Træf“ afholdes.
Husk tilmelding på liste i lokalet eller til OZ3VB.
Læs nærmere inde i bladet, da der er ændring i forhold til tidligere.

Søndag den 16. januar kl. 14.00:
Auktion over overskudsmateriel ved flytning til nye lokaler.
Der er åbent fra kl. 13.00.
Se nærmere herom inde i bladet.

Særlige aktiviteter

Januar, februar & marts 2005
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Generalforsamling
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling
Torsdag den 10. marts 2005 kl. 19.30
i afdelingens lokaler med følgende dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Fastsættelse af indskud og kontingent.
Byggefonden.
Indkomne forslag.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter.
(På valg er OZ3VB Viggo og Mads Pedersen).
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være
formanden i hænde senest den 5. marts.
Bestyrelsen

Bestyrelsen gør i øvrigt opmærksom på, at medlemmer, der er i kontingentrestance,
ikke har stemmeret på generalforsamlingen.
I henhold til vedtægterne skal valgene til bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
foregå hver for sig.
Ved alle personvalg skal der foretages skriftlig afstemning.
OZ3VB
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Medlems-email & -WWW
Tommy Pallesen
tommypallesen@mail.dk
Mads Pedersen
mads@mads-p.dk
www.mads-p.dk
Flemming Lassen
hflassen@email.dk
Jan Nielsen
kahlier@icqmail.com
Leif Jensen
leif@jensen.tdcadsl.dk
Erik Therkildsen
erboth@stofanet.dk
http://home1.stofanet.dk/hannibalshumor
Carsten Lassen
carsten.lassen@stofanet.dk
http://home1.stofanet.dk/carsten.lassen
Ved ændringer og tilføjelser, kontakt Mads Pedersen (mads@mads-p.dk)
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Auktion
Søndag den 16. januar 2005 kl. 14.00 afholdes auktion i klubben over forskelligt
materiel, som klubben har fået i overskud
ved flytning til nye lokaler.
Der vil blive lavet en liste over de mere
betydningsfulde emner, og denne liste vil
hurtigst muligt blive lagt på klubbens
hjemmeside.
Listen ophænges også i lokalet, hvor man
så inden auktionen kan se, hvad der kommer under hammeren.

Emner, der ikke egner sig til auktion, vil
være til salg for en fast pris.
Auktionen er åben for alle og vil blive annonceret i OZ og over „Amatørnyt“ over
repeateren.
Der er åbent fra kl. 13.00, så besigtigelse
af effekterne kan ske, før auktionen begynder.
De 12 øvrige afdelinger i kreds 8 har fået
skriftlig meddelelse om auktionen ved brev
til formændene.
OZ3VB

Weekendmøde i januar aflyst!
Som før nævnt, er det besluttet, at weekendmødet i januar desværre må aflyses pga.
den forestående flytning.
Derudover bliver det også begrænset, hvad
der kan være af den sædvanlige mandagsaktivitet i januar måned pga. „flytterod“.
Vi håber, at vi hurtigt kommer i stand på
Kildegade, så vi kører videre som normalt
fra februar måned.

I februar skulle vi gerne have fået flyttet
vores internetforbindelse. Vi satser også på
at have etableret vores lokalnetværk, så alt
er klart til weekendmødet i februar måned.
Mads Pedersen
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Old Timer Træf
Søndag den 27. februar 2005 kl. 12.00 afholdes traditionen tro afdelingens „Old
Timer Træf“.
På grund af flytning til nye lokaler, hvor vi
desværre ikke kan afholde „Træffet“, kan
vi for øjeblikket ikke sige hvor og hvordan, det vil blive arrangeret, men det finder vi ud af inden og giver besked ved tilmelding.
Som sædvanlig skal vi denne dag hygge
os med en god frokost med efterfølgende
kaffe og småkager.
Alle afdelingens medlemmer er velkomne
og specielt gælder dette vore ældre medamatører.
Afdelingen vil som tidligere også i år forsøge at invitere amatører i området, som
ikke er medlemmer af afdelingen. Vi håber hermed at kunne skabe lidt bedre kon-

takt blandt alle amatører, medlemmer som
ikke-medlemmer.
Frokosten vil bestå af 2 slags sild, smørrebrød og osteanretning. Med hensyn til øl,
vand og snaps kan der for nærværende intet siges. Det vil i høj grad afhænge af stedet.
Prisen vil vi forsøge at holde uændret på
100 kr. pr. person, men sandsynligvis bliver der en mindre forhøjelse i år.
Tilmelding skal ske senest torsdag den 24.
februar 2005, og helst meget før, på liste
ophængt i lokalet eller til OZ3VB på telefon 75624977.
Vi håber på lige så stor tilslutning som tidligere, hvor det hver gang har været meget
hyggeligt.
OZ3VB

Bestyrelsen
Formand:

OZ2LJA

Leif Jensen
Strandkærvej 14
8700 Horsens
Tlf. 75 64 04 07
E-mail: formand@oz6hr.dk

Næstformand:

OZ6JI

Jørn K. Isaksen
Ny Sebberupvej 11
Ny Sebberup
8723 Løsning
Tlf. 75 65 01 80

Kasserer:

OZ1GRL

Arne Lund
Valmuevej 80
8700 Horsens
Tlf. 75 64 03 48
E-mail: kasserer@oz6hr.dk

Sekretær:

OZ3VB

Viggo Berland
Fjordglimtsvej 18
8700 Horsens
Tlf. 75 62 49 77

Bestyrelsesmedlem:

Mads Pedersen
Villavej 35, 2. sal
8700 Horsens
Tlf. 29 72 88 34
E-mail: mads@oz6hr.dk

