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Aktivitetsudvalg
Består af bestyrelsen samt enhver anden,
der har lyst til at deltage i planlægningen af
aktiviteter.
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Mads Pedersen
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200 styk, udkommer fire gange årligt i
januar - april - juli - oktober.
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Her finder du os!
Parkering foran lokalerne.
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Mod Horsens
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Nytårshilsen
Jeg vil først ønske alle
medlemmer i klubben et
rigtig godt nytår.
Ja, så har vi været endnu et år i vore
nye lokaler på Parallelvej 6A i Gedved. Ændringen med ombytning af
radiorum og værksted har vist sig at
være en stor fordel. Nu er der plads
til flere aktiviteter i værkstedet og
ingen forstyrrelser i radiorummet.
Samtidig er vi nu ved at få styr på
vort lager. Det er et større arbejde,
så vi må være lidt tålmodige.
Jeg vil her gerne rette en stor tak til
alle medlemmer, der har hjulpet med
løbende indretning, vedligeholdelse
af grej, sørget for kaffe og rengøring.
Også tak til alle, der er kommet med
gode idéer til nye projekter. Uden det
var klubben gået i stå. Det har ikke
altid været let, så derfor endnu en
gang
rigtig mange tak til alle.
Også tak til aktivitetsudvalget, der
har sørget for god planlægning af
aktiviteter.
Vi er stadig i gang i flere spændende
projekter. Navnlig det nye med Lima
og Arduino er kommet godt i gang i

2015. Men der er også flere andre
projekter på vej, så vi ligger ikke på
den lade side.
Godt nok er vi et lille stykke vej uden
for Horsens, men det lader ikke til at
skræmme medlemmerne.
Jeg glæder mig over det stadig voksende fremmøde på vore klubaftener og samtidig over flere nye medlemmer i 2015. Det er absolut til
gavn for hele klubben.
Vor hjemmeside kører fint og bliver
flittigt brugt. Altid opdateret og med
de sidste nye oplysninger.
Weekendmøderne er i 2015 blev til
to LAN Parties, ét i foråret og ét i
efteråret. Der har været rigtig god
deltagelse til begge. Vi vil derfor
fremover fortsætte med dette arrangement.
Mit ønske for 2016 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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Old Timer Træf
Søndag den 28. februar 2016 kl.
12.00 afholdes traditionen tro Afdelingens "Old Timer Træf".
Som sædvanlig bliver det i vore egne
lokaler på Parallelvej 6A i Gedved.
Nok har vi god plads, men alligevel
er det nødvendigt med tilmelding af
hensyn til hele arrangementet.
Som sædvanligt skal vi denne dag
hygge os med en god frokost, og lige
som tidligere får vi al maden ude fra;
kun drikkevarerne står vi selv for.
Menuen består som sædvanlig af et
2 slags sild, varm fiskefilet, lun leverpostej, 2 slags pålæg samt ost med
druer.
Når frokosten er overstået, serveres
der kaffe og småkager, og vi fortsætter 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 ikkemedlemmer.
Prisen er 150 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 mere øl eller vand, er dette
for egen regning.
Tilmelding skal ske senest torsdag
den 19. februar 2016 og helst meget
før, på liste ophængt i lokalet, på vor
hjemmeside www.oz6hr.dk eller til
OZ3VB på telefon 75 62 49 77.
Vi håber på lige så stor tilslutning
som tidligere, hvor det hver gang har
været rigtig hyggeligt.

OZ3VB
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Generalforsamling
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling
Torsdag den 10. marts 2016 kl. 19.30
i afdelingens lokaler på Parallelvej 6A i Gedved med følgende dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Fastsættelse af indskud og kontingenter.
Byggefonden.
Indkomne forslag.
Valg af formand (afgående er OZ3VB Viggo).
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter.
(på valg er OZ1GRL Arne og OZ2HSK Helge).
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt
være formanden i hænde senest torsdag den 3. marts 2016.

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
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Klubmøder og arrangementer
Januar
Sø.

3

Aktivitetstest kl. 10-12.

To.

7

Teknisk aktivitetsaften.

Ma.

11

Klubaften.

Ti.

12

Aktivitetsåbent eftermiddag.

To.

14

Teknisk aktivitetsaften.

Ma.

18

Arduino-projekt

To.

21

Teknisk aktivitetsaften.

Ma.

25

Klubaften.

To.

28

Teknisk aktivitetsaften.
Februar

Ma.

1

Klubaften.

To.

4

Teknisk aktivitetsaften.

Sø.

7

Aktivitetstest kl. 10-12.

Ma.

8

Klubaften.

Ti.

9

Aktivitetsåbent eftermiddag.

To.

11

Teknisk aktivitetsaften.

Ma.

15

Klubaften.

To.

18

EDR-foredrag: ”Underlige lyde

Ma.

22

Klubaften.

To.

25

Teknisk aktivitetsaften.

Sø.

28

Old Timer Træf. Tilmelding 18/2.

Ma.

29

Arduino-projekt.

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.
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Klubmøder og arrangementer
Marts
To.

3

Teknisk aktivitetsaften.

Sø.

6

Aktivitetstest kl. 10-12.

Ma.

7

Klubaften.

Ti.

8

Aktivitetsåbent eftermiddag.

To.

10

Ordinær generalforsamling.

Ma.

14

Klubaften.

To.

17

Teknisk aktivitetsaften.

Ma.

21

Arduino-projekt.

To.

24

Lukket pga. helligdag.

Ma.

28

Lukket pga. helligdag.

To.

31

Teknisk aktivitetsaften.

Juleferie
Afdelingen holder juleferie
indtil torsdag d. 7. januar 2016.
(dog tyvstartes med aktivitetstest søndag d. 3. januar)

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.
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Arduino programmeringskursus
I Arduino-gruppen har der været forespørgsel om et programmeringskursus i C++, som er det sprog,
Arduino kan forstå.
Jørgen OZ1JS og Mads OZ1MPE
har indvilliget i at forsøge at lære os
noget mere om det. Kurset er tænkt
som et forløb over fire uger, hvor der
vil være undervisning hver mandag.

Har det din interesse, så tilmeld dig
på listen i klubben, eller send mig en
mail på john.k@live.dk, så laver vi
en introduktionsaften, hvor du kan
høre mere, inden du binder dig til
kurset. Tilmelding senest 18. januar!
Bemærk, kurset er gratis!
OZ1QZ / John

EFTERLYSNING!
Da aktiviteten i ”elektronikværkstedet" i OZ6HR er stadigt stigende,
kan vi godt bruge nogle flere instrumenter. Lige nu er der især et stort
behov for dummyloads, attenuatorer
og wattmetre, men andet har absolut
også interesse.

Så hvis du har noget på hylderne
der ikke længere bliver brugt, og du
har lyst til at donere, udlåne eller
sælge til os, så kontakt venligst undertegnede.

73 de OZ1QZ John
Mail: john.k@live.dk
eller telefon 22 90 51 08
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EDR-foredrag: Underlige lyde
og mystiske signaler
Den 18. februar 2016 kl. 19.30 er der
EDR-foredrag:
Enhver, der har lyttet på HFbåndene, er stødt på signaler, der
kræver en forklaring. Det prøver vi at
give her, når vi gennemgår en række
af de spændende fænomener, der
forekommer på HF-båndene.

Vi ser på signaler til kommunikation
og måling, forskellige modulationsformer, samt noget, der tilsyneladende bare er støj.
Lidt "skæg og blå briller" kan vi vel
heller ikke undgå.

Vy 73 de OZ3QY
Jan Anderschou

Tillykke!
Vi alle i OZ6HR ønsker OZ7PBI
Peter hjertelig tillykke med
D-licensen. Peter gik ikke på noget
kursus, men læste selv meget intensivt på stoffet til prøven. Han tilmeldte sig prøven, der blev afholdt i
Odense samtidig med Amatør Træf
Fyn søndag den 1. november 2015
og bestod med glans.

Klubben ønsker vor nye medamatør
rigtig hjertelig tillykke med det opnåede certifikat og håber, han må få
mange gode og lærerige år med vor
herlige hobby.

Tillykke Tillykke
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Billeder fra juleafslutningen
Torsdag den 10/12-2015

Formanden var som altid opråber.

Bankospillet er godt i gang.
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LAN Party
Ny rekord!
Det sidste LAN Party, som løb af stablen
fredag-lørdag 20.-21. november 2015,
var det hidtil bedst besøgte.
Over 30 deltagere var med til at gøre det
til en både spændende og hyggelig week-

end. Der blev både hygget og lavet konkurrencer i forskellige spil.
Det næste LAN Party bliver fredag-lørdag
6.-7. maj 2016.
OZ1MPE Mads Pedersen

Fra sidste LAN Party.

bagsiden
OZ6HR har fået nedenstående opfordring.
Hvis det har interesse, kan du tage kontakt til Thorkild Zinck direkte.

