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OZ6HR - EDR Horsens Afdeling
Kildegade 8 (1. sal bagfra)
8700 Horsens
post@oz6hr
.dk
post@oz6hr.dk
www
.oz6hr
.dk
www.oz6hr
.oz6hr.dk
Bestyrelsen for OZ6HR:

PC-gruppen:

Formand

Mads Pedersen
Flemming Lassen

Leif Jensen

OZ2LJA
75 64 04 07
formand@oz6hr.dk

Næstformand
Jørn K. Isaksen

Kasserer
Arne Lund

OZ6JI
Tlf. 75 65 01 80

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

Sekretær
Viggo Berland

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

OZ3VB
Tlf. 75 62 49 77

Bestyrelsesmedlem
Mads Pedersen

Tlf. 29 72 88 34
mads@oz6hr.dk

Sådan finder du os!

Oplag: 200 stk.
Deadline for næste blad:
Mandag den 13/06-2005
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70-års
fødselsdag
Den 1. marts 1935 blev EDR’s Horsens Afdeling stiftet af en gruppe på fem
radioamatører. Afdelingen kunne derfor den 1. marts 2005 fejre sin 70-års
fødselsdag.
Der blev ikke gjort noget på dagen, hvilket skyldtes, at vi stadig var i færd med
at bringe vore nye lokaler i „Kilden“ i orden.
I stedet har bestyrelsen besluttet, at der afholdes en enkel

Reception
Lørdag den 30. april 2005
kl. 14.00 til 17.00
i klubbens lokaler
Kildegade 8
Alle afdelingens medlemmer er selvfølgelig selvanskrevne til at komme og
må meget gerne tage familie og venner med.
Vi vil desuden invitere EDR’s hovedbestyrelse samt byde alle vore radioamatørvenner velkommen.
Yderligere vil repræsentanter fra Horsens Kommune blive indbudt.
Vi håber at få en hyggelig sammenkomst, hvor vi samtidig kan fremvise vore
nye lokaler i endelig stand.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Kort fra generalforsamlingen
Torsdag den 10. marts 2005
I alt kun 14 medlemmer var mødt til generalforsamlingen.
Formanden, OZ2LJA Leif, bød velkommen
og udbad sig forslag til dirigent.
OZ5WT Bent blev valgt til dirigent. Fastslog generalforsamlingens lovlige indvarsling, idet indkaldelsen stod i klubbladet,
der var udsendt i begyndelsen af januar.
Formanden, OZ2LJA Leif, indledte sin
beretning med at sige, at det ikke var formandens beretning, men snarere bestyrelsens, idet han ikke havde været rigtig med
siden begyndelsen af november. Hvad der
var sket siden da, var bestyrelsens fortjeneste. Gennemgik herefter i sin beretning,
hvad der var foregået i det forløbne år af
aktiviteter, weekend-møder, foredrag,
bygge-projekter og indkøb.
Nogle enkelte ting skal lige omtales nærmere:
Den 27. marts deltog afdelingen med en
stand i Agerskov. Her fik vi solgt en hel
del af vore komponenter.
Sommerudflugten blev aflyst på grund af
for ringe tilslutning. Juleafslutningen med
pølser og brød havde meget fin deltagelse.
Den 16. januar 2005 auktion over overskudsmateriel. Gik over al forventning og
gav klubben en indtægt på ca. 8.000 kr.

Den 27. februar 2005 „Old Timer Træf“.
Igen et vellykket arrangement med 21 deltagere. Denne gang blev det holdt i „Kildens“ restaurant og som sædvanlig var det
meget hyggeligt.
Belthorn-projektet kører stadig med 8 deltagere.
Klubben har købt en ny støvsuger. Den
gamle gik fra hinanden.
Formanden berørte kun flytningen ganske
kort. Stillede det spørgsmål: „Hvem tabte
og hvem vandt?“. Mente afgjort, det var
os, der vandt. Vi blev af med nogle ulemper og har det meget mere frit her og skal
ingenting betale.
Beretningen blev uden kommentarer
eenstemmigt godkendt.
OZ1GRL Arne gennemgik det reviderede
regnskab punkt for punkt. Driftsoverskuddet for regnskabsåret blev på 11.444,95 kr.
Der er en kontant beholdning på 574.00
kr.
På bankkonti indestår i alt 63.767,74 kr.
Byggefonden er på 90.728,52 kr.
OZ1RT Reiner spurgte om renten på
byggekontoen og stillede spørgsmålstegn
ved behovet for denne. Foreslog også en
justering af beløbene på vort inventar.
OZ1GRL Arne forklarede forholdet ved
byggekontoens rente og uddybede nogle
poster i regnskabet.
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Regnskabet eenstemmigt godkendt.
Der blev vedtaget uændret indskud på 25
kr. og uændret kontingent på 360 kr. for
næste regnskabsåret 2005.
OZ2LJA Leif oplyste, at der er brugt ca.
15.000 kr. ved flytningen, så der er ikke
overført noget til byggefonden i år.
Fra OZ5GI Aage forelå skriftligt forslag
om, at bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie.
Bestyrelsen kunne gå ind for forslaget, men
der viste sig ret stor modstand fra medlemmerne. Resultatet blev, at OZ5GI Aage trak
sit forslag tilbage, men samtidig pålagedes
det bestyrelsen at fastsætte en passende
kompensation til bestyrelsesmedlemmer
ved afholdelse af bestyrelsesmøder.
Til bestyrelsen blev Mads Pedersen og
OZ3VB Viggo genvalgt.
Flemming Lassen og OZ5GI Aage blev
valgt som henholdsvis 1. og 2. bestyrelsessuppleant.
Som revisor blev OZ5WT Bent genvalgt
og Poul-Henning valgt som revisorsuppleant.
Under eventuelt bad OZ3SK Egon om at
få flyttet datoen for Old Timer Træf på
grund af en Contest samme dag.
OZ2LJA Leif oplyste, at klubben agter at
købe en projektor.
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Rolf spurgte, om der i Horsens fandtes en
/MM afdeling for radioamatører.
Der blev svaret, at der overhovedet ingen
sådanne afdelinger findes i Danmark.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30
med tak for god ro og orden fra både dirigent og formand.
OZ3VB Viggo
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Fra aktivitetsmødet
Torsdag den 17. marts 2005.
Til stede: OZ1GRL, Martin, Poul-Henning,
Mads, OZ1BC og OZ3VB.
Senere kom OZ6JI, OZ5GI, OZ5WT og
OZ7SB.
OZ3VB Viggo indledte med at oplyse, at
der i øjeblikket kun kører Belthorn-projektet. I de 3 næste måneder er der planlagt
reception, et virksomhedsbesøg og sommerudflugt.
Foreslog nedsættelse af en arbejdsgruppe
til at forestå ombygning af 70 cm stationer
til 2 MHz spacing ved repeaterdrift.
OZ5GI Aage og OZ1AAP Knud foreslået
til arbejdsgruppen.
Der rettes henvendelse til OZ2LJA Leif om
snarlig genoptagelse af PC-kursus.
Poul-Henning foreslog, at der forsøges
planlagt aktiviteter et helt år frem. Måske
skulle der oprettes et aktivitetsudvalg.
Havde i øvrigt følgende forslag:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Programmering af PIC-kredse og EPROMS.
Gennemgang af og generel brug af
vore måleinstrumenter.
Foredrag om Enigma ved OZ9AC.
Udlandsforedrag fra USA.
QSO via satellitter.
Besøg på Interradio i Hannover.

7)
8)
9)
10)
11)
12)

Besøg på Fyrskib 21.
Besøg på en TV-station.
Rævejagter.
Microcontroller.
Auktion over medlemmers grej.
Elektronisk logbog.

Der var desuden tale om igen at deltage i
VHF og HF Field Day, hvis der kan blive
tilslutning nok.
Man enedes om straks at vælge et aktivitetsudvalg. Det kom til at bestå af OZ5WT
Bent, Mads, Poul-Henning og OZ3VB
Viggo.
Er andre interesserede, er de velkomne til
at deltage.
OZ3VB Viggo
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Virksomhedsbesøg
Torsdag den 19. maj 2005 kl. 19.00 besøger vi Birger Holms Radiofabrik i Løsning.
Fabrikken fremstiller printplader og flere
andre ting til brug i den elektroniske industri.
Birger vil fortælle om alt dette, og vi kan
måske også overtale ham til at vise os, hvad
han har gemt i tidens løb.

Vi kører samlet fra klubben kl. 18.40.
Af hensyn til arrangementet skal tilmelding
ske på liste, der vil være ophængt i klubben, eller på hjemmesiden www.oz6hr.dk.
Sidste frist for tilmelding er torsdag den
12. maj.
OZ3VB Viggo

Sommerudflugt
Lørdag den 25. juni 2005 kl. 09.00 starter
vor traditionelle sommerudflugt, der i år
går til:
Gl. Estrup Slot
og Landbrugsmuseum
Vi har ganske vist været der før, men det
var ret så tilfældigt, og vi fik kun set en
ganske lille del.
Derfor koncentrerer vi os denne gang alene
om slottet og landbrugsmuseet med omliggende arealer, hvor der findes smedie,
park og orangerier, bigård, fåremark, historiske marker, ænder og gæs, karpedam,
høns, kvæg og æbleplantage.
På denne dag er der også 1700-tals marked, hvor der er opstillet boder i Slotsgården, hvorfra der sælges forskellige produkter. Alle folk går udklædt i den tids dragter. Sidst på eftermiddagen bliver en rigtig
kanon fra den tid fyret af!
Der bliver altså mere end rigeligt at se på.
Fremgangsmåden bliver som sædvanlig
således, at vi samlet kører fra klubben i
egne biler kl. 09.00.

Forplejning sørger hver enkelt selv for, men
de våde varer til hjælp på vejen og til frokosten har klubben med.
Det er mit forslag, at vi efter ankomsten
først begynder med at se landbrugsmuseet
og arealerne udenom. Bagefter er vi nok
godt trætte i benene, så det er tid at sætte
sig ned og spise vor medbragte mad. På
stedet er der flere muligheder for dette.
Om eftermiddagen kan vi så hellige os slottet og markedet.
I restauranten „Den Gamle Stald“ lige ved
indgangen kan vi indtage eftermiddagskaffen med tilbehør.
I klubben vil der være opsat en brochure
over Gl. Estrup, som man er velkommen
til at læse.
Af hensyn til hele arrangementet er det
nødvendigt med tilmelding på liste ophængt i klubben eller på hjemmesiden
www.oz6hr.dk.
Sidste frist for tilmelding er mandag den
20. juni.
OZ3VB Viggo

Klubmøde i PC-gruppen.
PC-kursus.
Klub- og byggeaften.

Belthorn:

Projekter

Torsdage kl. 19.30

OZ6HR nyt

Der startes fredag kl. 19.00 og sluttes lørdag kl. 22.00. Oprydning startes kl. 21.30.

15. - 16. april.
6. - 7. maj.
3. - 4. juni.
1. - 2. juli.

Weekendmøder

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

Faste aktiviteter – hvis der ikke er særlige aktiviteter

Klubmøder & arrangementer
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Fra sønda
g den 3. juli til sønda
g den 7. august, be
gg
ge inklusi
ve.
søndag
søndag
begg
ggee da
dag
inklusiv

Sommerluknin
g:
Sommerlukning:

Sommerudflugt:
Lørdag den 25. juni har vi vor traditionelle sommerudflugt.
Som for to år siden går den igen til Gl. Estrup Slot på Djursland.
Sidste gang fik vi slet ikke set det hele, men nu er chancen der.
Om arrangementet og tilmelding: Se inde i bladet.

Torsdag den 19. maj kl. 19.00:
Virksomhedsbesøg på Birger Holms Radiofabrik i Løsning.
Læs nærmere inde i bladet og husk tilmelding på liste ophængt i lokalet eller på klubbens hjemmeside senest torsdag den 12. maj.

Lørdag den 30. april kl. 14.00 - 17.00:
Reception i anledning af vor 70-års fødselsdag den 1. marts 2005.
Se nærmere herom inde i bladet.

Særlige aktiviteter

April, maj & juni 2005
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Hjemmesiden www.oz6hr.dk opdateret
Klubbens hjemmeside på adressen
www.oz6hr.dk er langt om længe blevet
opdateret.
Af de vigtiste nyheder kan nævnes:

Nyhedsbrev
Ved at tilmelde dig med din mail-adresse
vil du modtage nyheder fra klubben, f.eks.
i forbindelse med kommende aktiviteter.
Tilmeldingen foregår fra hjemmesidens
forside.

Komponentdatabase
Poul-Henning er i forbindelse med gennemgang af klubbens komponenter her ved
indflytningen startet på en komponentdatabase. Denne database kan nu ses på
hjemmesiden.

Praktiske informationer
På hjemmesiden kan der nu findes diverse
praktiske oplysninger om klubben, det
være sig om indmeldelse, kontingent, betaling osv.

Kalender
Kalenderfunktionen er blevet opdateret, så
det nu er muligt at se de kommende aktiviteter for sig selv. Førhen blev både tidligere og kommende aktiviteter altid vist.
Desuden er der mulighed for at se tidligere
års aktiviteter.

Online-tilmelding
På det netop afholdte aktivitetsmøde blev
det foreslået, at man kunne tilmelde sig
aktiviteter via hjemmesiden. Dette er nu
muligt.
Man kan tilmelde sig med eller uden en
mail-adresse. Hvis man angiver sin e-mail,
vil klubben sende en påmindelse ud til alle
tilmeldte et stykke tid inden aktiviteten.
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Online klubblad
Det har længe været et ønske at kunne
hente klubbladet på hjemmesiden. For eftertiden vil klubbladet findes i PDF-format
på hjemmesiden. For at læse PDF-dokumentet kræves f.eks. „Adobe Acrobat Reader“, som gratis kan downloades.
Kort over området
På hjemmesiden findes kort over, hvordan
du finder Kilden og hvor på Kilden OZ6HR
befinder sig.
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Mulighed for at skrive mail fra
hjemmesiden
Det er nu muligt at kontakte klubben, formanden, kassereren og webmasteren direkte fra hjemmesiden.

Vi håber, at I tager godt imod tiltagene!
Mads Pedersen, mads@oz6hr.dk

Nyt fra PC-gruppen
Forholdene i de nye lokaler
Som nogle har oplevet, er vi kommet godt
i stand i de nye lokaler på Kilden. I
computerafdelingen har vi købt og installeret en ny switch og trådløst „access point“
(som naturligvis er sikret mest muligt). Der
er blevet trukket nye netværkskabler og sat
nye strømstik med jord op, så forholdene
for computer-folket er helt i top.
Weekendmøder nu gratis!
Vi sidder huslejefrit i de nye lokaler takket
være Horsens Kommune. Af den grund har
vi valgt at sløjfe deltagergebyret på 25 kr.
til weekendmøderne. Vi håber, at tiltaget
gør vores weekendmøder endnu mere attraktive.
Ikke-medlemmer må slippe 50 kr. for at
deltage.

Oprydning til weekendmøder
Vi fortsætter med at rydde op lørdag kl.
21.30 og slutter weekendmødet kl. 22.00.
Til deltagerne: Husk nu at hjælpe godt til
med oprydningen, både med at sørge for
jeres eget grej, men også den generelle oprydning, så vi sammen kan aflevere lokalerne i pæn stand.
Popcorn
Vi har i klubben fået en mikrobølgeovn.
Til weekendmøderne sælger vi derfor popcorn, som kan „poppes“ i mikrobølgeovnen.
Vi ses!
Mads Pedersen
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Billeder fra auktion og flytning
På disse sider vises billeder fra OZ6HR‘s auktion søndag den 16. januar 2005,
flytningen fra Gasvej 21 til Kildegade 8 samt istandsættelse og klargøring på
Kildegade.
Tak til OZ5GI Aage Iversen, Arne Nielsen og Martin Lund for billederne!
Desuden en STOR TAK til alle, der har hjulpet til ved flytningen.

Í De gode gamle sager
inden auktionen.

Masser af gode komponenter til salg. Î
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Í OZ5WT Bent som
auktionarius!

Ð OZ5WT Bent fortæller.

Í Sådan så
computerrummet ud efter
auktionen: Alt ryddet!

Side 14
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Í Der arbejdes hårdt
under flytningen!

Medlems-email & -WWW
Tommy Pallesen
tommypallesen@mail.dk
Mads Pedersen
mads@mads-p.dk
www.mads-p.dk
Flemming Lassen
hflassen@email.dk
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
Thomas Nielsen
thomasnielsen7@hotmail.com

Ved ændringer og tilføjelser, kontakt Mads Pedersen (mads@oz6hr.dk)
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Í OZ1GRL og OZ6JI i gang
med at sætte hylder op.

Ð OZ3VB og Mads i gang med
at tømme flyttekasser.

Ð Reolen sættes på plads.

Ï OZ1GRL Arne og
Flemming måler op.

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

