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Nytårshilsen
Jeg vil først ønske alle medlemmer i klubben et rigtig godt nytår.
Dernæst tak til alle medlemmer og bestyrelse for jeres indsats i 2007. Hele klubbens ve og vel beror herpå, og det er dejligt at se den tilslutning, der har været i
det forgangne år. Dette skyldes i første omgang aktivitetsudvalgets store arbejde
med planlægning af aktiviteter, men så sandelig også den tilslutning, der er vist fra
medlemmernes side til de forskellige aktiviteter. Jeg håber, dette også vil fortsætte
i 2008.
I vor aktivitetsplan er der givet lidt mere “luft”, hvilket har vist sig nødvendigt, når
enkelte aktiviteter har måttet flyttes.
Vor hjemmeside kører fint og bliver flittigt brugt. Altid opdateret og med de sidste
nye oplysninger.
I efteråret startede et kursus til D-licensen. Desværre er 2 deltagere stoppet. Jeg
håber dog, at flere fremover vil være med på et kursus.
I skrivene stund er det afgjort, at Sct. Ibs Skole har købt “Kilden”. Den endelige
dato for overtagelsen er endnu ikke fastlagt. Det ser dog ud til, at vi kan blive i
vore nuværende lokaler, men de endelige betingelser skal der først forhandles om
en gang i det nye år.
Kommunen har i udbudsmaterialet nævnt, at nuværende lejere skal have mulighed
for at blive i op til 5 år.
Det står helt fast, at vi meget gerne bliver, hvor vi er. Vi har nu fundet os tilrette,
og alt fungerer tilfredesstillende. Det er bestemt ikke nogen rar tanke at skulle
tænke på en ny flytning efter kun 3 år i vore nuværende lokaler.
Vi prøver at holde os så godt underrettet som muligt.
Skulle der blive tale om nye lokaler, har vi allerede overfor kommunen fremlagt
vore ønsker.
Mit ønske for 2008 er, at vi kan blive i vore nuværende lokaler og at se endnu flere
medlemmer komme og deltage i vore aktiviteter og være med til at give liv og
fremgang i klubben.

Godt nytår til alle.

Formanden
OZ3VB Viggo

4

OZ6HR nyt, Januar 2008

Generalforsamling
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling
Torsdag den 13. marts 2008 kl. 19.30
i afdelingens lokaler med følgende dagsorden:
1)
Valg af dirigent.
2)
Formandens beretning.
3)
Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4)
Fastsættelse af indskud og kontingenter.
5)
Byggefonden.
6)
Indkomne forslag.
7)
Valg af formand (på valg er OZ3VB Viggo).
8)
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter
(på valg er OZ6JI Jørn og OZ1GRL Arne).
9)
Valg af revisor og revisorsuppleant.
10)
Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt
være formanden i hænde senest lørdag den 8. marts 2008.

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.
Umiddelbart efter generalforsamlingen bedes medlemmerne komme
frem med forslag til fremtidige aktiviteter til aktivitetsudvalget.
Bestyrelsen
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Old Timer Træf
Søndag den 27. januar 2008 kl. 12.00 afholdes traditionen tro afdelingens “Old
Timer Træf”.
På grund af forholdene vedr. salg af
“Kilden” er det heller ikke i år muligt at
bruge “Kildens” Restaurant.
Vi bliver dog i “Kilden”, idet afdelingen
har fået lov at låne den store sal med
scenen. Den er selvfølgelig alt for stor
til vort “Old Timer Træf”, men derfor
kan vi jo nok hygge os. Samtidig er det
dejligt nær vore lokaler, og sidste år
havde vi det jo rigtigt hyggeligt der.
Som sædvanlig skal vi denne dag hygge
os med en god frokost.
Som sidste år får vi al maden ude fra,
kun drikkevarerne står vi selv for.
Menuen består som sædvanlig af et par
slags sild, forskelligt pålæg, en lun ret og
ost med druer.
Bagefter får vi kaffe og småkager.
Når frokosten er overstået, kan vi
trække os tilbage til vore egne lokaler
og fortsætte det hyggelige samvær, så
længe vi har lyst.

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 kontakt blandt alle amatører,
medlemmer som ikke medlemmer.
Prisen er 125 kr. pr. person. Heri er
medregnet en øl eller vand.
Ønsker man en snaps eller to til silden
og evt. til osten, må man snakke godt
med bestyrelsen.
Ønskes flere øl eller vand, er dette for
egen regning.
Tilmelding skal ske senest torsdag den
24. januar 2008, 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
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Klubmøder og arrangementer

Åbningstid: 19.00–22.30 y Aktiviteter starter kl. 19.30

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

7

Åbning efter nytår
Afdelingen åbner efter nytår
mandag den 7. januar 2008

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

å hjemmesiden www.oz6hr.dk og via Amatørnyt over repeateren.
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Programændring
På initiativ af OZ1KR Henrik er der i
programmet for januar kvartal afsat 5
torsdage til renovering af rævemodtagere til 160 m.
Se nærmere herom andetsteds i bladet.

Kurset i printprogram har vi desværre
måttet aflyse, da OZ7AAF Max ikke har
tid.

OZ3VB Viggo

Renovering af rævemodtagere
Klubben er gået sammen med OZ1KR
Henrik for at skabe nyt liv i rævejagt på
160m. Henrik, der bor i Ravnholt ved
Rårup, har forbindelse til spejderne, og
der er blandt dem flere med interesse
for rævejagt.
Vi synes, det er et projekt, der er værd
at arbejde videre på, idet der også hos
os er interesse for rævejagt.

Først skal vi have materiellet i orden,
hvorfor der i de kommende 3 måneder,
som det fremgår af aktivitetsplanen, er
afsat 5 torsdage til renovering af eksisterende rævemodtagere.
Senere er det så meningen at få bygget
nogle nye rævesendere.

OZ3VB Viggo

EDR-foredrag
Torsdag den 27. marts kommer OZ7TA
Jørgen Kragh og holder foredraget:
“Løst og fast om frekvenstællere og PA-trin”
OZ7TA Jørgen har tidligere holdt
foredrag hos os, og det har altid været
meget interessant og lærerigt.
Frekvenstællere er noget, vi har brug
for i alle vore små konstruktioner, og
med de nye programmerbare kredse

bliver det meget lettere selv at lave
dem.
Også PA-trin, i hvert fald i den mindre
udgave, er interessant for os. Her tænkes navnlig på små QRP-stationer, som
flere af os har tænkt at bygge. Dette vil
også være en god måde for begyndere
at komme i gang med at bygge noget
selv.

OZ3VB Viggo
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CCParty-netparty i Stepping
I weekenden 9-11. november aflyste vi
weekendmødet i klubben for at drage
afsted til Stepping lidt uden for Haderslev. Det blev til en weekend med
masser af spil, men uden specielt meget
søvn!
Der var egentlig 15 tilmeldte fra klubben, men vi endte på 11, da 4 meldte
fra. Arrangementet kostede 300 kr. per
person, men det var så inklusiv mad
hele weekenden.
Der blev spillet en masse CS. Vi stillede
fredag aften med 3 hold i 2-mod-2, men
ingen gik videre fra indledende runde.
Om lørdagen stillede vi ned et enkelt
hold i 5-mod-5, som er den helt store
turnering til CCParty. Vi fik i første

kamp ikke et ben til jorden. Vi tabte
0-20. Anden kamp gik ikke meget bedre.
Igen tabte vi 0-20! Vi må bare konstatere, at sådan nogle hobby-CS-spillere
som os slet ikke kan hamle op med de
halvprofessionelle klaner, der stiller op
til CCParty.
Det var kanon spændende at være med
til et så stort arrangement med ikke
mindre end knap 200 personer. Alting
var godt planlagt og der var styr på
teknikken.
Nu må vi se, om vi vil med næste år
også. Det er i hvert fald værd at overveje!
Der kan ses billeder og film fra CCParty på hjemmesiden www.ccparty.dk.

Mads Pedersen

Weekendmøder?
På weekendmødet den 7. december
2007 er der forefaldet nogle ting, som
klubben ser meget alvorligt på og slet
ikke vil acceptere.
Her skal nævnes følgende:
1. Hærværk på toiletrulleholder og
bøjlestativ.
2. “Gæster” som ikke deltog i weekendmødet.

3. Der blev drukket øl og sodavand
medbragt udefra.
4. Mus til klubbens computer er
forsvundet.
Det er alene deltagernes ansvar, at
ovenstående eller tilsvarende ikke sker.
Skulle der bare én gang til ske noget
lignende, er det slut med weekendmøderne.

Bestyrelsen
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Juleafslutning 2007
Jeg kan jo lige så godt sige det lige ud:
Der har allerede været røster fremme
om hhv. at vi ikke skal holde juleafslutning mere og at vi skal holde juleafslutning. Vi venter og vi venter, ja det er
det, vi mener, at bare folk møder op, er
det jo ingen sag. Så er der jo bankospil
med tilhørende gevinster og de sædvanlige sidegevinster, næsten sædvanlige
kommentarer og tilråb. Citat: 23! 34!
25! 22! Viggo! Du vælger udenom. Du
viser nu ikke megen samfundssind. Og
så lige den om Viggos romkugle, der gik

Formanden redder sig et par æbleskiver
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Julestemning

galt i halsen. Med den hoste bliver du
ikke ret gammel. Redaktionen: Tja! Han
burde jo nok heller ikke drikke så meget. Slikposer til børnene, har vi jo ikke
så meget brug for for tiden, men så går
de jo godt som sidegevinster til amerikansk lotteri. Æbleskiver og glögg samt
kaffe og småkager. Ja så går snakken. Jeg
synes, det er hyggeligt, men nu kan I jo
give jeres mening til kende på e-mail
post@oz6hr.dk, om I er for eller imod
flere juleafslutninger.

Der mødte 23 op til juleafslutningen
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SDR-projektet
Efter sommerferien påbegyndte vi i
klubben et projekt angående Software
Defined Radio (SDR). En mini-kort
beskrivelse af SDR-systemet findes i
foregående nummer af klubbladet.
På et fællesmøde diskuteredes tre
forskellige projekter: Det amerikanske
”Soft Rock” projekt, som nok er det
ældste system udviklet til amatørbrug.
Det andet projekt findes i OZ juni
2007, hvor OZ5WK Kalle har beskrevet sit projekt ”Kalle-Rock”. Det tredje
projekt hidrører fra det tyske blad
”Funkamateur” (”Funk-Rock”).
På mødet besluttede man sig for at
forsøge med ”Kalle-Rock’en” og fire
modtagere blev bygget og afprøvet.
Modtagerne kører fint.
Det viste sig dog, at byggeprocessen var lidt kompliceret, hvorfor man
besluttede at fremskaffe byggesæt til
”Funk-Rock’en”, som er lettere at
bygge. 13 sæt er blevet hjemtaget, og

flere medlemmer bygger på livet løs.
De modtagere, som til dato er færdigbyggede, fungerer perfekt. Undervejs
har man måttet diskutere lydkort og
programmer til pc’erne, da disse ting
nødvendigvis skal være af en vis kvalitet,
for at hele systemet kan køre rimeligt.
Undervejs deltog vi i EDR’s kredsmøde/arrangement, hvor OZ5WK Kalle
holdt foredrag om ”Kalle-Rock’en” . Et
fint foredrag, hvor også faldgruberne i
projektet blev omtalt.
SDR-projektet kører fint og udvikler
sig hele tiden, og hvis flere medlemmer
skulle have lyst til at deltage, så kan man
møde op i klubben.
I næste nummer af klubbladet vil vi
omtale nogle af de kommercielle amatørradioer, som er udviklet på grundlag
af SDR-teknologien; en teknologi, som
man har kaldt årtiets nøgleteknologi.
Aktivitetsudvalget

bagsiden
“

Godt nytår, Godt nytår”, brøler den temmelig berusede gæst.
- Slap af mand, det er kun 7. august.
- 7. august! Hold fast, en balle jeg får, når jeg kommer hjem
efter den nytårsbrandert.

“

“

Hvad sagde den ene champagneflaske til den anden
champagneflaske?
Den sagde en eller anden tam punchline om ikke at
tabe hovedet.

“
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Mads Pedersen
mads@mads-p.dk
www.mads-p.dk

Carsten Lassen
carsten.lassen@stofanet.dk
http://home1.stofanet.dk/carsten.lassen
Thomas Nielsen
thomasnielsen7@hotmail.com

Flemming Lassen
hflassen@profibermail.dk

Ændringer og tilføjelser: Kontakt Mads Pedersen på mads@oz6hr.dk

