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Uddrag fra generalforsamlingen
den 18. marts 2010
Formanden OZ3VB Viggo bød velkommen til den ordinære generalforsamling.
OZ5WT Bent blev valg til dirigent.

Der har været fællesarrangementer
med afdelingerne i Kolding,Vejen, Skanderborg og Fredericia..

Formanden OZ3VB Viggo oplæste beretningen som følger:
Kurser:
Torsdag den 29. oktober gennemførtes
et kort kursus i forskellige måder at
lodde på.

Byggeprojekter:
SDR-projektet fortsætter. Flere er i
gang med udvidelse af allerede færdige
dele.
Også projektet med nye rævesendere
fortsætter.

Aktiviteter:
Sommerudflugt lørdag den 13. juni 2009
gik denne gang til Stauning Flymuseum.
Meget fin tur med i alt 11 deltagere.
Torsdag den 12. november 2009 var
der auktion i klubben. Meget vellykket
og gav en pæn indtægt til klubben. 22
deltagere.
Torsdag den 10. december 2009: Juleafslutning med i alt 25 deltagere. Som
sædvanlig meget hyggeligt med bankospil og amerikansk lotteri. Bagefter
gløgg og æbleskiver.
Søndag den 28. februar 2010 løb vor
Old Timer Træf af stabelen. Også denne
gang i vore egne lokaler og med maden udefra. Der var tilmeldt 34, men
2 sendte afbud. Som sædvanlig meget
hyggeligt.

Foredrag:
Torsdag den 10. september 2009: Demonstration af printudlægningsprogram
ved OZ5ZI Finni.
Torsdag den 22. oktober 2009: “Videre
med D-licensen” ved OZ8XW Flemming.
Torsdag den 19. november 2009: Foredrag om Ekspedition til Svalbard ved
OZ1HPS Lars.
Torsdag den 21. januar 2010: Foredrag
om antenneforstærkere, antenner og
digital modulation ved OZ2OE Ole.
PC-gruppen:
Har som sædvanlig været aktiv med 10
weekendmøder med fin deltagelse. Der
har også været hjælp at få ved problemer med computere. Alt under ledelse
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af OZ1MPE Mads.
Aktivitetsudvalget:
Aktivitetsudvalget har som sædvanlig
ydet en glimrende indsats. Det skal
have en stor tak for godt og engageret
arbejde.
Indkøb:
Der er indkøbt nyt køle-fryseskab,
håndstøvsuger, opgradering til computer i radiorum, farvelaserprinter, 2 loddestationer samt diverse specialblade
og bøger.
Bladet:
Vort blad kan vi være tilfredse med.Vi
har en dygtig redaktør i OZ1MPE Mads,
der sørger for den gode opsætning
af bladet. I øvrigt sørger han også for
forbindelse udadtil gennem vor hjemmeside og e-mail.
Vore lokaler:
Hertil er kun at sige, at vi endnu intet
har hørt fra Sct. Ibs Skole.
Til slut rettede formanden en stor tak
til bestyrelsen, som har klaret alt, mens
han var syg. Rettede også en tak til alle
der kom og besøgte ham på sygehuset;
det varmede ikke at være glemt.
Tak til alle medlemmer, der på den ene
eller anden måde har gjort eller lavet

noget for afdelingen. Uden denne indsats ville afdelingen ikke bestå.
Beretningen eenstemmigt godkendt.
Kassereren OZ1GRL Arne gennemgik det reviderede regnskab punkt for
punkt. Regnskabet udviser et driftsoverskud på 9.605,95 kr. for året 2009.
Regnskabet herefter eenstemmigt
godkendt.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 360 kr. og uændret indskud på
25 kr. for året 2010.
Dette blev vedtaget.
OZ3VB Viggo oplyste, at der intet er
overført til byggefonden, da vore øvrige
bankkonti giver en god rente. Desuden
er der indkøbt en hel del nye ting til
klubben.
Der var indkommet et skriftligt forslag
til behandling på generalforsamlingen.
Forslaget er et rygeforbud i OZ6HR.
Efter en del diskussion blev forslaget
eenstemmigt vedtaget med den tilføjelse, at bestyrelen i specielle tilfælde kan
dispensere herfra.
OZ3VB Viggo blev genvalgt til formand.
OZ6JI Jørn og OZ1GRL Arne genvalgt
til bestyrelsen.
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Her afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og
orden.
Formanden takkede også for god ro
orden og dirigenten for god styring af
OZ5WT Bent genvalgt som revisor og
OZ5ZI Finni valgt som revisorsuppleant. generalforsamlingen.
Generalforsamlingen slut kl. 21.05. I alt
Et spørgsmål om aktivitetsudvalget blev 14 medlemmer var mødt.
besvaret med, at dette var åbent for
OZ3VB Viggo
alle, der interesserer sig for planlægningsarbejde.
Martin Lund og OZ5GI Aage genvalgt
som henholdsvis 1. og 2. suppleant til
bestyrelsen.
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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
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Sommerlukning

Afdelingen er lukket fra lørdag den 19.
juni til mandag den 16. august 2010.

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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Demonstration af Flight Simulator
Mandag den 12. april vil OZ1MPE Mads
demonstrere spillet Microsoft Flight
Simulator X.
Klubben har været til Stauning Airshow
og nu er tiden kommet, hvor vi selv skal
prøve at flyve - dog ikke i virkeligheden!
Rigtige piloter bruger faktisk spil som
dette i deres træning!

Mads vil vise spillets muligheder, realisme, indbygget træningsprogram mv.
Desuden skal vi se gratis alternativer til
Microsoft Flight Simlator.
OZ1MPE Mads Pedersen

EDR-foredrag: Grundlæggende
brug af network analyzer
Det er lykkedes aktivitetsudvalget at
få OZ5N Steen til at foredrage om
“Grundlæggende brug af netværks
analyzer”. Steen har med stor succes
holdt foredraget i Vejen-afdelingen,
men kun tre af afdelingens medlemmer
havde mulighed for at deltage der, så vi

er heldige med, at Steen vil komme her
hos os. Foredraget afholdes torsdag d.
20. maj kl. 19.30 i afdelingens lokaler.
Foredraget er et EDR-arrangement,
hvorfor alle er velkomne.
Aktivitetsudvalget
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Besøg hos OZ5TG
Torsdag den 3. juni kl. 19.30 besøger
vi OZ5TG Verner i Lundum for at se
hans store parabol. Verner vil fortælle om, hvor parabolen kommer fra,
hvordan han er kommet i besiddelse af
den, hvordan han har fået monstromet
monteret på sokkel, og ikke mindst,
hvordan han byggede servosystemerne
til styring af parabolen. Hvis månen står
rigtig, vil Verner demonstrere parabolen
i brug på et eller andet mikrobølgebånd,
sandsynligvis 23 cm.

Det bliver en spændende aften, og hvis
man på forhånd vil orientere sig lidt, kan
man se forsiden på OZ oktober 2008.
Man bedes tilmelde sig på opslag på
klubbens opslagstavle eller på www.
oz6hr.dk senest den 27. maj. Der bliver
fælleskørsel med afgang fra klubben kl.
18.45.
Aktivitetesudvalget

Fra OZ
Oktober 2008
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Sommerudflugt
Sommerudflugten for klubbens medlemmer med familie er i år fastlagt til:
lørdag den 19. juni 2010.
Vi vil i år besøge Elmuseet ved Tange Sø,
også kaldet Tangeværket.
Tangeværket blev bygget i 1921. Man
opstemmede Gudenåen, hvorved Tange
Sø blev skabt. Det gav et fald på 10 meter til 3 turbiner, der årligt kan levere
11 mill. kWh.
I begyndelsen var dette nok til at dække
1/4 af hele Jyllands elforbrug. I dag svarer det kun til ca. 3.000 familiers årlige
forbrug.
Det var nødvendigt at bygge en 800
meter lang dæmning for at holde vandet
tilbage. I alt blev ca. 625 ha land oversvømmet. Fra selve søen fører en 300
meter lang kanal vandet til kraftværket.
I gamle dage var Gudenåen den vigtigste transportvej mellem Randers og
Silkeborg. Der blev benyttet fladbundede pramme, som enten blev trukket
af mennesker eller heste. Den gamle
træksti mellem Randers og Silkeborg
er nu blevet genetableret, så man kan
vandre langs med Gudenåen.
En gammel kåg, den pramtype der be-

nyttedes, kan endnu ses på museet. Den
blev bygget i begyndelsen af 1900-tallet
og har været brugt til varetransport
mellem Randers og Silkeborg.
Selve museet viser de mange muligheder for elektricitetens anvendelse op
gennem tiderne. På området er der
også vist forskellige mastetyper, der har
været i brug.
Desuden kan vi også se vindkraftanlæg
og solanlæg.
Vi kører samlet fra klubben kl. 09.30 og
medbringer selv vor frokost. Klubben
tager diverse forfriskninger med, som
deltagerne kan få udleveret.
Der er reserveret plads til os i en
picnichytte, hvis vejret ikke tillader os at
spise frokosten i det fri. I øvrigt findes
der et cafeteria på området.
Klubben har spenderbukserne på i år
og betaler derfor billetprisen for medlemmerne.
Tilmeldingsliste er ophængt i lokalet
og på vor hjemmeside, og sidste tilmeldingsfrist er mandag den 14. juni.
Vi håber på en dejlig udflugt.
OZ3VB Viggo og OZ1MPE Mads
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Billeder fra Old Timer Træf
søndag den 28. februar 2010

bagsiden

Foråret er
endelig kommet!

Medlems-email & -WWW
Tommy Pallesen
tommypallesen@mail.dk
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

