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Uddrag fra generalforsamlingen
torsdag den 16. marts 2006.
I alt kun 17 medlemmer var mødt til
generalforsamlingen.
Næstformanden, OZ6JI Jørn, bød velkommen og udbad sig forslag til dirigent.
Flemming Lassen blev valgt til dirigent.
Han fastslog generalforsamlingens lovlige
indvarsling, idet indkaldelsen stod i
bladet, der var udsendt i begyndelsen af
januar.
Næstformanden, OZ6JI Jørn, meddelte,
at OZ2LJA Leif på bestyrelsesmødet
dagen forinden havde trukket sig som
formand for OZ6HR.
Han bad derefter OZ3VB Viggo forelægge bestyrelsens beretning.
Først blev receptionen den 30. april omtalt. Egentlig var det i anledning af afdelingens 70-års fødselsdag. Der var mange
besøgende med repræsentanter fra EDR
og kommunen samt andre afdelinger. Et
godt arrangement, og så fik vi lejlighed til
at vise vore nye lokaler frem.
Ved sommertid sidste år blev det østre
toilet sat i stand. Den gamle trappe til
scenen blev fjernet og rummet delt op
i to, et toilet og et lagerrum. Loftet i
toilettet er blevet sænket, og der er sat
reoler op i lagerrummet. Det hele malet
og gjort pænt i stand. Der var tak til
Poul-Henning, Martin, Mads og Arne for
det fine stykke arbejde.

Vi mangler endnu at få sorteret nogle
flyttekasser og erstattet dem med
pæne store plastbokse.
Det har vist sig, at vi forstyrrer bankoforeningernes forstærkeranlæg på scenen over os.Vi har forsøgt at afhjælpe,
men bankoforeningerne er meget lidt
samarbejdsvillige. I januar fik vi en blank
afvisning. støjtjenesten kan ikke hjælpe,
før bankoforeningerne anmelder sagen,
og det har de indtil nu ikke gjort.Vi har
derfor med brev oplyst dem om, at de
fremover kan forvente forstyrrelser.
Vi vil selvfølgelig ikke ødelægge selve
bankospillet.
Der har været mange gode foredrag
i det forløbne år. Særlig skal nævnes
foredraget om Enigma ved OZ9AC Kaj.
Det var den tyske kodemaskine brugt
under 2.Verdenskrig. Ca. 50 personer
var mødt for at høre foredraget. Det
var virkelig interessant, og så havde
OZ9AC Kaj et rigtigt eksemplar med,
som havde været i brug i Esbjerg under
krigen.
Der har været mange aktiviteter i årets
løb: Sommerudflugt, juleafslutning, Old
Timer Træf, weekendmøder, spillekonkurrence, filmaften samt introduktion
af vor hjemmeside og gennemgang af
vort udstyr i måleinstrumenter.
Belthorn-, AP2000- og microcontroller-
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projekterne blev færdige i efteråret. I
øjeblikket kører et projekt med udstyr
til rævejagt på 2 m.
Vort PC-kursus er desværre gået helt
i stå. For nylig har der været et godt
besøgt kursus i HTML.
Der er blevet sat 3 antenner op på
loftet i forbygningen, en W3DZZ og en
Groundplane til HF samt en Comet til
2 m og 70 cm. Der er ført 3 coaxkabler derop, hver ca. 80 m lange.
Afdelingen har indkøbt ny projektor,
som er til megen nytte. I januar blev
der købt dele til en ny computer, som
straks blev samlet og sat i brug.
Vort aktivitetsudvalg har arbejdet flittigt og gjort et fint stykke arbejde. Det
har lettet bestyrelsen meget. De blev
takket for arbejdet, som vi håber, vil
fortsætte.Vi kunne måske nok bruge et
lille pusterum.
“Old Timer Træf” var igen et godt
arrangement. Lejligheden blev benyttet til at udnævne OZ1LNW Jens til
æresmedlem i OZ6HR for hans store
arbejde for afdelingen.
Beretningen blev afsluttet med en stor
tak til alle, som på den ene eller anden
måde har gjort eller lavet noget for
afdelingen.
Beretningen blev uden kommentarer
énstemmigt godkendt.

Den samlede inventarliste er nedskrevet
med 55.000 kr. til i alt 190.000 kr.
Der var ros for det pæne resultat, når
den store udgift ved flytningen tages i
betragtning.
Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

Kassereren OZ1GRL Arne gennemgik
det reviderede regnskab punkt for
punkt. Regnskabet udviser for hele året
2005 et driftsunderskud på 1.877,41 kr.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30
med tak for god ro og orden fra både
dirigent og formand.

Der blev vedtaget uændret indskud på
25 kr. og uændret kontingent på 360 kr.
for regnskabsåret 2006.
Desuden blev det vedtaget, at personer
over 65 år og studerende under 25 år
med gyldigt studiekort kun betaler halvt
normalt kontingent.
OZ6JI Jørn oplyste, at der ikke er overført noget til byggefonden i år. Årsagen
er det mindre driftsunderskud.
Der var ikke indkommet nogen skriftlige
forslag.
OZ3VB Viggo blev énstemmigt valgt til
formand.
OZ6JI Jørn og OZ1GRL Arne blev
genvalgt og Flemming Lassen nyvalgt til
bestyrelsen.
OZ5GI Aage og Martin Lund blev valgt
som hhv. 1. og 2. bestyrelsessuppleant.
Som revisor blev OZ5WT Bent genvalgt
og Poul-Henning valgt som revisorsuppleant.

OZ3VB
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PC-kursus overtages af ny aktivitet
OZ2LJA Leif Jensen har gennem mange
år ledet vores PC-kursus, som har været
meget godt besøgt. Da han nu ved generalforsamlingen er trådt ud af klubben,
er vi nødt til at stoppe PC-kurset i den
form, det har kørt i. Vi beklager, at det
ikke kan fortsætte.
For at råde lidt bod på det har vi besluttet at oprette en ny aktivitet, hvor
medlemmerne kan komme med deres
computer, hvis de har problemer med
den – eller bare spørgsmål til, hvordan
et eller andet fungerer. Vi vil hjælpe, så

godt vi nu kan.
Udgangspunktet er, at den 2. mandag
i hver måned afsættes til aktiviteten
”Hjælp til computerproblemer”.
Første gang bliver mandag d. 10. maj.
Vi har lige afsluttet et begynderkursus i HTML. Hvis nogen har lyst til at
arbejde videre med deres hjemmeside,
kan man på disse mandage ligeledes få
hjælp til dette.
Derfor: Driller computeren? – Mød op
og lad os se på det!

Mads Pedersen

SSTV-foredrag
Torsdag den 11. maj 2006 kl. 19.30
kommer OZ6EI Eigil og fortæller om
SSTV. Forkortelsen står for
“Slow Scan Television”.
Det er en metode, som radioamatører
bruger til at sende billeder til hinanden.
Som navnet siger, er det ikke med den
store hastighed. Det tager normalt ca. et
minut at få sendt et billede. Til gengæld
skal der ikke det store apparatur til. Man
benytter sin tranceiver og en computer.
Fidusen er, at man sammen med et dertil

specielt lavet program kan udnytte sit
lydkort i computeren. F.eks. programmet MMSSTV, som frit kan hentes på
internettet. Der findes mange andre
programmer, så det er op til den enkelte at finde det, som passer én bedst.
Mellem transceiver og computer skal
der bare være en galvanisk adskillelse,
og så skal man sørge for hverken at
overstyre senderen eller computeren,
men alt det vil OZ6EI Eigil fortælle
meget mere om.

OZ3VB

Sidste omgang oprydning!
Alle, der tidligere har givet en hånd med
ved flytningen samt øvrige interesserede,
inviteres til en ”sidste gang oprydning”
lørdag d. 13. maj kl. 13.00 i klubben.
Det er bestyrelsens håb, at vi hermed
kan få gjort ende på det rod, der endnu
findes i vores sager. Bagefter vil klubben

kl. 18.00 være vært med et par stykker
smørrebrød som tak for deltagernes
store indsats.
Af hensyn til maden er det nødvendigt at tilmelde sig dette arrangement
senest torsdag den 11. maj på liste ophængt i klubben eller på hjemmesiden.

OZ3VB
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Klubmøder og a

Åbningstid: 19.00–22.30 y Aktiviteter starter kl. 19.30

Der tages forbehold for ændringer. Evt. ændringer bliver oplyst på
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arrangementer

Sommerlukket fra søndag den 2. juli
til søndag 13. august, begge dage inkl.

0 y Weekendmøder: Fredag kl. 19.00 til lørdag kl. 22.00.

å hjemmesiden www.oz6hr.dk og via Amatørnyt over repeateren.

8

OZ6HR nyt, April 2006

Til rævejægerne
De indledende forsøg med at bygge
pejleenhed og antenne ser ud til at
være lykkedes. Tilbage står nu at få det
hele givet en praktisk udformning, som
gør udstyret virkeligt brugbart. Derfor
mød op når der er “byggemøde” - og
husk at medbringe dine stumper, så

projektet kan blive færdiggjort.
Der forventes afholdt HORSENS
MESTERSKAB i RÆVEJAGT hen på
forsommeren eller umiddelbart efter
sommerferien!

Aktivitetsudvalget.

Spillekonkurrence i ”Need For Speed”
Den 22. maj har vi planlagt endnu en
spillekonkurrence for computerfolket.
I august 2005 havde vi en konkurrence
i Counter Strike, hvor Rasmus Thyssen
vandt det officielle OZ6HR-mester-

skab. Denne gang skal der spilles ”Need
For Speed, Underground II”. Mon ikke
der også denne gang bliver en eller anden form for præmie til vinderen!

Mads Pedersen

Besøg på Hedensted-senderen
Torsdag den 8. juni kl. 19.30 besøger
afdelingen TV-senderen i Hedensted.
OZ1EBA Mogens vil vise og fortælle os
om hele anlægget.
Der er begrænset antal deltagere på
25 personer, så det er nødvendigt at
skrive sig på tilmeldingsliste ophængt i
klubben eller på hjemmesiden.

Seneste frist for tilmelding er torsdag
den 1. juni.
For dem, der kører selv, er adressen Vestermarksvej 39 i Kragelund lige vest for
Løsning. Man kan i øvrigt bare køre efter
den store mast. Ellers kører vi samlet fra
klubben kl. 19.00.

OZ3VB
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Sommerudflugt til Danfoss Universe
I år går den traditionsrige sommerudflugt til Danfoss Universe på Als. Her
kan man opleve en meget spændende
og utraditionel indgang til den naturvidenskab, vi alle oplever omkring os. Ikke
mindst radioamatører!
Sommerudflugten er i år planlagt til
Lørdag den 17. juni kl. 9.00.
Vi mødes i klubben og kører samlet
herfra sydpå.Vi tager færgen til Nordals,
Ballebro – Hardeshøj. Det er meget
nemmere end at køre over Sønderborg
og så nordpå. Færgeturen koster ikke ret
meget og så får vi samtidig den oplevelse
med. Undervejs holder vi en pause, hvor
klubben byder på en øl eller vand i det
forhåbentligt gode vejr!
Prisen til Danfoss Universe er 115 kr.
for voksne, 95 kr. for børn (4-11 år),
gratis for børn op til 3 år og endelig 95
kr. for pensionister. Hvis vi bliver over
20 personer, kan vi alle slippe med 95 kr.
pr. snude.
Der tages egen forplejning med, men for
dem, der ønsker det, er der et cafeteria
på området. Der er også plads, hvor vi
kan spise vor medbragte mad.
Hjemturens rute kan vi tale om ved
frokosten. Man må dog ikke regne med,
at vi er hjemme før til aften. Tilmelding

skal ske på liste ophængt i klubben
eller via hjemmesiden senest torsdag
den 15. juni.
Følgende citat er fra
www.danfoss-universe.dk,
hvor du kan læse meget mere:
”Danfoss Universe er en oplevelsespark
spækket med levende naturfænomener,
spændende teknik og sjove aktiviteter. Her
kan hele familien tilbringe en underholdende og inspirerende dag og tilmed blive
klogere på naturens kræfter, videnskabens
forunderlige verden og den teknik, der gør
vores hverdag lettere. Men her skal der
arbejdes for underholdningen.
For aktiviteterne bliver først rigtig sjove,
hvis man både bruger kroppen og hovedet
i skøn forening. Parken er til for at begejstre og skabe større interesse og forståelse
for teknologi og naturvidenskab.
Så kig ind og bliv: Vildt klog på naturlig
vis!”
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Se et kort over Danfoss Universe på
bagsiden.

Mads Pedersen
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Sommerafslutning
Årets sommerafslutning er egentlig en
overraskelse. Jeg kan dog løfte en lille
del af sløret. I håb om en rimelig vejrsituation samt et par funktionsdygtige
rævemodtagere vil vi på denne sidste
klubaften i denne sæson begive os ud
på en noget speciel rævejagt.Vidste

du f.eks., at men kan pejle efter kølige
forfriskninger? Eller runde underlige
objekter?... Forvirret? Mød op til en alltime-greatest sommerafslutning torsdag
den 29. juni.

Poul-Henning Hemberg

Sommerlukning
Klubben holder lukket efter sidste
weekendmøde, dvs. fra den 2. juli. Vi
starter op igen mandag den 14. august.

Forhåbentlig er alle klar til en ny sæson
efter en god sommer!

Mads Pedersen

Old Timer Træf
Endnu et år er gået siden vi sidst var
samlet til Old Timer Træf. Det var i
2005 i februar måned, nærmere kan
jeg ikke huske det og mere præcist får
I det ikke fra mig. I år var det i februar
2006, nærmere bestemt den 5. februar
kl. 13.00, så vidt jeg husker. Stedet
var som sidst Kildens restaurant til
deltagelse i det fælles ”tag selv”-arrangement, som der er adgang til i Kilden
hver søndag og som gennemføres, hvis

der er tilmeldinger. I tilfældet søndag
den 5. februar 2006 var der 8 personer i
en gruppe for sig og så var der så vores
gruppe på 24 personer, som havde valgt
at deltage i årets Old Timer Træf. Det
er ikke helt forkert at antage, at vi var
dominerende som enkeltgruppe, hvilket
vi heller ikke havde det fjerneste imod,
idet vi jo plejer at have det for os selv
i egne lokaler. Det har vi jo desværre
fortsættes næste side...
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ikke plads til i vores nuværende lokaler,
men som alternativ i Kildens restaurant
er forholdene fine. Akustikken er ikke
landets foretrukne i Kildens restaurant,
men det ordner sig måske, idet vi kunne
læse i mandagsudgaven af HF (muld og
plov), at Kommunen har opsagt Kildens
forpagter, fordi man ønsker at modernisere/renovere Kilden samt samle reservation af lokaler og bespisning under
ét, nemlig hos Kildens forpagter. Den
opsagte forpagter kan således godt byde
ind på jobbet igen. Der skulle bruges et
antal millioner på projektet, dog mener
jeg at kunne vurdere, at det nævnte
beløb ikke dækker til nedførelse af at
opføre en parkeringskælder, hvilket der
ellers kunne være behov for, til gratis
afbenyttelse forstås. Noget skal vi jo
skrive og nogen skal jo gøre det og jeg
er, som I kan fornemme, ikke meget for
det, men alligevel. Årets Old Timer Træf
var et hit i lighed med tidligere år. De
fleste er jo gengangere, en del er knap
så meget gengangere, nogle er nye, og de
er alle sammen velkomne og skal være
velkomne til at deltage igen næste gang
også og vi tager gerne nye med i vores
arrangement og arrangementer samt i
lokalafdelingen i det hele taget.
Det er med den allerstørste glæde og i
respekt for, hvad OZ1LNW Jens Laursen har beriget medlemmer og afdeling

med, og i særdeleshed, den indsats han
har ydet, med konstruktion, renovering,
opsætning og montering af alt fra hylder, reoler, skabe og montering af museum, at vi har glædet os meget til at
udnævne OZ1LNW Jens til æresmedlem af OZ6HR EDR Horsens afdeling,
hvilket der så var en passende lejlighed
til ved årets Old Timer Træf. Jens var
vist en smule overrasket, men han skal
vide, at det er med fuld fortjeneste, at
han er udnævnt.
Der blev spist, drukket og snakket
lystigt, alt imens tiden hastede og efter
kaffen fortrak vi til vore egne lokaler,
hvor vi kunne fortsætte med samværet,
en enkelt øl, sodavand eller kaffe. På
min tur gennem den store sal, for at
komme til vore lokaler, var jeg så heldig
at møde bankoforenings opråber i færd
med at tømme askebægre. Da han ikke
kunne dy sig for at spørge, hvad vi ville
i salen, kunne jeg ikke dy mig for at
sige, at vi bare var på gennemgang og
at vi ikke får en krone for det – så var
han tricket! De efterfølgende blev i
hvert fald benævnt som noget i retning
af de elendige radioamatører. Det er
måske kendt, at bankoforeningen ikke
er særlig venlige over for vores brug af
HF-radioen.
Vy73 1GRL Arne

bagsiden
Den nye bestyrelse
pr. 16. marts 2006
Formand
OZ3VB Viggo Berland
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Kort over Danfoss Universe

