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OZ6HR nyt 

Nr. 1, Januar 2012 

Medlemsblad for  

OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 

Kildegade 8 (1. sal bagfra) 

8700 Horsens 

E-mail: post@oz6hr.dk 

Hjemmeside: www.oz6hr.dk 

 

Bestyrelse 

OZ3VB Viggo Berland, formand 

Telefon: 75 62 49 77 

E-mail: formand@oz6hr.dk 

OZ6JI Jørn Isaksen, næstformand 

Telefon: 75 65 01 80 

OZ1GRL Arne Lund, kasserer 

Telefon: 75 64 03 48 

E-mail: kasserer@oz6hr.dk 

OZ1MPE Mads Pedersen, sekretær 

Telefon: 26 32 61 28 

E-mail: mads@oz6hr.dk 

OZ4FD Flemming Lassen, best.medlem 

Telefon: 75 64 13 14 

 

Aktivitetsudvalg 

OZ3VB Viggo Berland 

Telefon: 75 62 49 77 

OZ5WT Bent Toksvig 

Telefon: 75 64 51 94 

OZ6JI Jørn Isaksen 

Telefon: 75 65 01 80 

OZ1MPE Mads Pedersen 

Telefon: 26 32 61 28 

 

Redaktion 

Mads Pedersen 

Viggo Berland 

 

Oplag 

200 styk, udkommer fire gange årligt i 

januar - april - juli - oktober 

 

Grafisk produktion 

Eget tryk 

 

Deadline  

Deadline for næste blad: 

Mandag den 12.3.2012 

Forsidebillede: 

Juleafslutningen torsdag 

den 8. december 2011. 
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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 2011. Ogsa  tak til 

aktivitetsudvalget, der har sørget for god orden med gennemført planlægning af alle 

aktiviteter. 

Det er dejligt at se den øgede tilslutning, der har været til vore forskellige 

arrangementer i det forgangne a r. 

Jeg ha ber, at denne fremgang ogsa  vil fortsætte i 2012. 

Selv om vi i vor aktivitetsplan har givet lidt mere "luft", hvilket har vist sig 

nødvendigt, har vi alligevel  følt os presset, na r enkelte nye aktiviteter ma tte tages 

ind, men det er dog lykkedes uden problemer. 

Vor hjemmeside kører fint og bliver flittigt brugt. Altid opdateret og med de sidste 

nye oplysninger. 

Weekendmøderne har i 2011 ikke været sa  velbesøgt som tidligere. Ma ske skyldes 

det, at de unge mennesker er blevet ældre og har fa et andre interesser. Vi fortsætter 

dog med arrangementet. 

Vort forhold til Sct. Ibs Skole er nu afklaret. Vi har fa et en god aftale med hensyn til 

leje og forbrug. 

Som allerede sagt, sa  bliver vi her. Vi har fundet os tilrette, og alt fungerer 

tilfredsstillende. 

Jeg glæder mig over igen i det forløbne a r at kunne være med i arbejdet i klubben. 

Mit ønske for 2012 er 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  
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Foredrag: Digitale kommunikationsformer 

Torsdag den 26. januar kl. 19.30 

kommer OZ4VW Arne Fast og fortæller 

om de digitale kommunikationsformer 

RTTY, CW og PSK. 

Det er nødvendigt at have en computer 

til rådighed, men i dag er dette jo ikke 

noget problem, da vi næsten alle har 

en. 

Til de digitale kommunikationsformer 

skal der bruges et program. Der findes 

flere ganske udmærkede programmer, 

og de fleste kan hentes helt gratis. 

Fordelen ved digital kommunikation er 

stor ufølsomhed over for nærliggende 

stationer, og samtidig kan man faktisk 

klare sig med mindre effekt. 

Alt dette vil OZ4VW fortælle os mere 

om. 

Aktivitetsudvalget 
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Foredrag: Diplomer 
Torsdag den 16. februar 2012 kommer 

OZ1DYI Svend og fortæller generelt om 

diplomernes forunderlige verden og de 

utallige muligheder, der findes for at 

erhverve sig et diplom. 

Et diplom er ikke altid bare et stykke 

papir. - Hvordan gør man? - Hvor finder 

man oplysningerne? - Hvad er 

betingelserne? - Hvad koster det? o.s.v. 

OZ1DYI Svend, der er EDR’s 

diplommanager og skriver fast spalte i 

OZ, medbringer nogle af de diplomer, 

han selv har erhvervet sig. 

Vi ser frem til et spændende foredrag. 

Alle er velkomne! 

Aktivitetsudvalget 

Demonstration af Nintendo Wii 
Mandag den 5. marts 2012 vil Martin 

Lund vise spillekonsollen Nintendo Wii. 

Martin vil kort fortælle, hvad en Wii 

egentlig er. Herefter vil han vise nogle af 

Wii’ens funktioner. Til slut kan folk selv 

prøve at lege med Wii’en. 

Aktivitetsudvalget 
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Klubmøder og arrangementer 

Åbningstid: 19-22.30 ▪ Aktiviteter starter kl. 19.30 ▪ Weekendmøder: Fredag kl. 19 til lørdag kl. 22. 

Der tages forbehold for ændringer. Evt. ændringer bliver oplyst på hjemmesiden www.oz6hr.dk og via Amatørnyt over repeateren.  

Februar 

To. 2 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 6 Klubaften. 

To. 9 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 13 Klubaften. 

To. 16 EDR-foredrag: Diplomer v. 
OZ1DYI Svend 

Ma. 20 Klubaften/oprydning/sortering 

To. 23 Klubaften/oprydning/sortering 

Sø. 26 Old Timer Træf. Tilmelding 16/2. 

Ma. 27 Klubaften. 

Januar 

Ma. 9 Klubaften. 

To. 12 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 16 Klubaften. 

To. 19 SDR-projekt. 

Fr. 20 Weekendmøde 

Ma. 23 Klubaften. 

To. 26 Foredrag: Digitale 
kommunikationsformer (CW, 
RTTY og PSK) v/ OZ4VW Arne 
Fast 

Ma. 30 Klubaften. 
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Julelukning 
Afdelingen åbner efter juleferien 

mandag den 9. januar. 

Åbningstid: 19-22.30 ▪ Aktiviteter starter kl. 19.30 ▪ Weekendmøder: Fredag kl. 19 til lørdag kl. 22. 

Der tages forbehold for ændringer. Evt. ændringer bliver oplyst på hjemmesiden www.oz6hr.dk og via Amatørnyt over repeateren.  

Marts 

To. 1 Teknisk aktivitetsaften. 

Fr. 2 Weekendmøde 

Ma. 5 Klubaften + fremvisning af Wii v/ 
Martin Lund 

To. 8 Teknisk aktivitetsaften. 

Ma. 12 Klubaften. 

To. 15 Ordinær generalforsamling 

Ma. 19 Klubaften. 

To. 22 SDR-projekt. 

Ma. 26 Klubaften. 

To. 29 Teknisk aktivitetsaften. 
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Old Timer Træf 
Søndag den 26. februar 2012 kl. 12.00 afholdes traditionen tro afdelingens "Old 

Timer Træf". 

Som de tre sidste a r bliver stedet igen i vore egne lokaler i “Kilden”. 

Vi har jo ikke ubegrænset plads, sa  deltagerantallet er fastsat til max 30 personer. 

Det er derfor nødvendigt med tilmelding som nævnt nedenfor. 

Som sædvanlig skal vi denne dag hygge os med en god frokost. 

Ligesom sidste a r fa r vi al maden udefra; kun drikkevarerne sta r vi selv for. 

Menuen besta r som sædvanlig af et to slags sild, varm fiskefilet, lun leverposte, to 

slags pa læg samt ost med druer. 

Na r frokosten er oversta et, serveres der kaffe og sma kager, og vi fortsætter det 

hyggelige samvær, sa  længe vi har lyst. 

Alle afdelingens medlemmer er velkomne og specielt gælder dette vore ældre 

medamatører. 

Afdelingen vil som tidligere ogsa  i a r forsøge at invitere amatører i omra det, som 

ikke er medlemmer af afdelingen. Vi ha ber hermed at kunne skabe lidt bedre kontakt 

blandt alle amatører, medlemmer som ikke-medlemmer. 

Prisen er 160 kr. pr. person. Heri er medregnet en øl eller vand. 

Ønsker man en snaps eller to til silden og evt. til osten, ma  man snakke godt med 

bestyrelsen. 

Ønskes flere øl eller vand, er dette for egen regning. 

Tilmelding skal ske senest torsdag den 16. februar 2012, og helst meget før, pa  liste 

ophængt i lokalet eller til OZ3VB pa  telefon 75624977. 

Vi ha ber pa  lige sa  stor tilslutning som tidligere, hvor det hver gang har været rigtig 

hyggeligt. 

OZ3VB Viggo 
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Generalforsamling 
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 

 Torsdag den 15. marts 2012 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). 

  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. 

  (På valg er OZ6JI Jørn og OZ1GRL Arne). 

 8) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 9) Eventuelt. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt  være  

formanden i hænde senest lørdag den 10. marts 2012. 

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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Klubblad på e-mail!!! 
Har du lyst til at få dit OZ6HR klubblad på 
e-mail i stedet for på papir? Og samtidig 
spare både naturen for unødigt papirfor-
brug og klubben for trykning og porto? 

 
Så tilmeld dig på klubbens hjemmeside!                                          

www.oz6hr.dk 
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Efter opfordring fra nogle medlemmer, 

har jeg været ved at eksperimentere 

med en applikation til Android, som kan 

installeres på en mobiltelefon med 

Android-styresystemet. 

Til at starte med kan man tre forskellige 

ting med applikationen: 

1. Se kalenderen for de næste to 

måneder. 

2. Se det seneste klubblad på 

mobiltelefonen. 

3. Få vist kørselsvejledning fra ens 

aktuelle position til klubbens 

adresse. 

OZ6HR - Applikation til Android 
Applikationen vil senere kunne udvides. 

Hvis du sidder med et godt forslag til en 

funktion i applikationen, så sig endelig 

til. 

Du kan hente applikationen fra Android 

Market ved at søge på ”OZ6HR”. 

Alternativt kan du scanne 

nedenstående kode for at gå direkte til 

installation af applikationen. 

OZ1MPE Mads Pedersen 



bagsiden 
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Husk: 

Vi starter igen 

mandag den 9. januar 2012! 


