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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 
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E-mail: formand@oz6hr.dk 

OZ1GRL Arne Lund, kasserer 
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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 

Martin Lund, suppleant 

Telefon: 20 61 41 68 

E-mail: malund34@gmail.com 

Aktivitetsudvalg 

OZ3VB Viggo Berland 
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OZ5WT Bent Toksvig 
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OZ1MPE Mads Pedersen 
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Redaktion 

Mads Pedersen 
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Grafisk produktion 
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Jeg vil først ønske alle medlemmer i 

klubben et rigtig godt nytår. 

Dernæst tak til alle medlemmer og 

bestyrelse for jeres indsats i 2012. 

Også 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 år. 

Jeg håber, at denne fremgang også 

vil fortsætte i 2013.  

Selv om vi i vor aktivitetsplan har 

givet lidt mere "luft", hvilket har vist 

sig nødvendigt, har vi alligevel  følt 

os presset, når enkelte nye 

aktiviteter måtte 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. 

Nytårshilsen 
Weekendmøderne er i 2012 blevet 

lavet om til et ”LAN Party”. Det første 

blev afholdt i efteråret 2012 og forløb 

fint med god tilslutning. Vi vil 

fremover fortsætte med dette 

arrangement. 

Vort forhold til Sct. Ibs Skole er nu 

løbet ud. Vi er blevet opsagt med 

fraflytning inden 1. februar 2013. 

I skrivende stund har vi endnu ikke 

fundet nye lokaler. Vi har kontakt til 

kommunen og har selv været på 

udkig efter nye lokaler, men uden 

held. 

Mit ønske for 2013 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 



4 OZ6HR nyt, Januar 2013 

Vi har endnu ikke fundet nye lokaler. 

Med Horsens Kommune var vi 

mandag den 26. nov. 2012 ude at se 

på to mulige nye lokaler. Det ene var 

helt i orden, men i det andet var 

halvdelen snarere et værksted med 

betongulv og kun taget ovenover. 

Der skal formentlig laves en hel del 

Vor lokalesituation 
om, før det bliver til at være i. 

Vi håber på, at det bliver det gode 

sted. Dog bliver vi her nok nødt til at 

dele et fællesrum med en anden 

forening. Det kunne eventuelt blive 

dykkerklubben, men som sagt ved vi 

ikke noget endeligt endnu. 
OZ3VB Viggo 

Da dette skrives, har vi endnu ikke 

fundet nye lokaler, hvorfor vi ser os 

nødsaget til indtil videre at udskyde 

arrangementet. 

Vi håber dog på, at det vil lykkes for 

os at få nye lokaler, men så går der 

Old Timer Træf 
jo lidt tid, inden vi er kommet i orden, 

så vi igen i 2013 kan afholde vort 

populære OLD TIMER TRÆF. 

Vi satser på, at det bliver en gang 

senere i foråret. 
Bestyrelsen 

Hold dig orienteret om evt. 

nye lokaler på vor 

hjemmeside www.oz6hr.dk! 
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Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 

 Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 

i afdelingens lokaler (hvis vi har nogle, ellers i fællesrummet i forbygningen på 

Horsens Byskole, Skolegade 7, 8700 Horsens) 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 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. 

  (På valg er OZ1MPE Mads og OZ4FD Flemming). 

 8) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 9) Eventuelt. 

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være  

formanden i hænde senest lørdag den 16. marts 2013. 
Bestyrelsen 

 

 

Bestyrelsen gør i øvrigt opmærksom på, at medlemmer, der er i kontin

gentrestance, 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  

Generalforsamling 
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Klubmøder og arrangementer 

Åbningstid: 19-22.30 ▪ Aktiviteter starter kl. 19.30 ▪ LAN Party: Fredag kl. 17 til lørdag kl. 21. 

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

Januar 

To. 10 Klubaften (flytning) 

Ma. 14 Klubaften (flytning) 

To. 17 Klubaften (flytning) 

Ma. 21 Klubaften (flytning) 

To. 24 Klubaften (flytning) 

Ma. 28 Klubaften (flytning) 

To. 31 Klubaften (flytning) 

Februar 

Ma. 4 Klubaften 

To. 7 Klubaften 

Ma. 11 Klubaften 

To. 14 Klubaften 

Ma. 18 Klubaften 

To. 21 Klubaften 

Ma. 25 Klubaften 

To. 28 Klubaften 
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Julelukket 
Afdelingen holder lukket fra 

torsdag den 13. december 2012 

og starter igen torsdag den 10. januar 2013. 

Åbningstid: 19-22.30 ▪ Aktiviteter starter kl. 19.30 ▪ LAN Party: Fredag kl. 17 til lørdag kl. 21. 

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

 

Marts 

Ma. 4 Klubaften 

To. 7 Klubaften 

Ma. 11 Klubaften 

To. 14 Klubaften 

Ma. 18 Klubaften 

To. 21 Ordinær generalforsamling 

Ma. 25 Klubaften 

To. 28 Lukket: Skærtorsdag 
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Så køres der en afsluttende 

bestillingsrunde af Lima-

transceiveren her d. 1/1-2013. 

Vi er nu på 93 stk. + 4 modtager. 

Jeg har allerede modtaget nok 

bestillinger til at jeg kan se, at vi når 

over de 100 stk. Derudover har vi 

modtaget tilbehørs/udvidelses print 

til Lima’en, bl.a. 10 + 100 W PA-trin 

og lavpass filter + Preselector-print. 

Preselector-printet er nok det 

vigtigste print fra DJ0ABR. Den 

forbedrer filter-egenskaberne. Der er 

også  2 stk. mmic opamps på printet; 

én til RX- og én til TX-siden. Den 

kobles direkte ind til udgange på 

mixeren (TX-siden) og ditto på RX-

siden, så Lima’ens egne filtre er 

koblet fra. Jeg vil dog nævne, at 

Lima’en har en ganske fin 

performance som den er. 

SDR-nyt 
10 W PA-trin har jeg lige 

færdigmonteret og testet. Den kører 

ganske fint i klasse AB. Den har en 

udgangseffekt på 15W – pep og den 

ser fint ren ud (med 2 tone-test). 

Ang. vores forum drives den privat af 

OZ1DSD (ligger maskine og 

opkobling til) og OZ5AGK som co/

sysop. Ændringen er lavet pga. et af 

vores medlemmer ville have den 

lukket for amatører uden for klubben 

og have debat med og det finder vi 

ikke formålstjenstligt. Den er kun til 

tekniske indslag + amatør software 

og Windows-problemer. Hvis 

styresystemet ikke kører ordentligt, 

kører vores amatør-programmer 

heller ikke ordentligt ;-).  Der kommer 

senere et andet navn til forum’et. 

Web-adressen er den samme. 
73 vy OZ5AGK / Flemming 
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På introduktionsmøde d. 15/11-2012 

gennemgik vi forskellige 

konstruktioner. Der er flere 

muligheder at vælge imellem og der 

blev udtrykt ønske om, at det bliver 

en model, der kan endemonteres på 

masten. På næste møde vil vi kigge 

på flere konstruktioner, så hvis der 

er nogle af medlemmerne, der falder 

Dual-band yagi-projekt! VHF-UHF 

over en spændene konstruktion, så 

må der meget gerne medbringes 

tegning osv. Da vi ikke ville kunne nå 

at få købt rør osv. hjem inden jul, 

besluttede vi at udsætte projektet til 

vi har fået flytningen af klubben 

overstået. 
73 vy OZ5AGK / Flemming 

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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LAN Party 
I weekenden den 2.-3. november 

2012 holdt vi vores første store LAN 

Party. Der var 16 deltagere, hvilket 

var meget passende. Vi kunne godt 

have været omkring 20. 

Der var flere konkurrencer i løbet af 

weekenden: Counter Strike, Track-

Mania samt Team Fortress 2. I hver 

konkurrence blev der uddelt en 

præmie til enten det vindende hold 

eller til den vindende enkeltperson. 

 

Alle hyggede sig gevaldigt! 

 

Der er ikke lagt en dato fast for 

næste LAN Party, da vi ikke rigtig 

ved, hvordan det kommer til at 

foregå med de nye lokaler. 
Mads Pedersen 
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Auktion 
Torsdag den 29. november 2012 

holdt OZ6HR auktion over forskelligt 

grej. Vi skal som bekendt snart flytte, 

så det var med at få solgt ud af de 

ting, vi ikke ville flytte med til det nye 

sted. Der var omkring 30 deltagere 

og købelysten var ganske god! 
OZ1MPE Mads 

Omkring 30 købelystne 

deltagere var mødt op! 

Auktionarius og 

assistent i gang! 



bagsiden 

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 


