
Referat Hos Klubben OZ6HR

Aktivitets-
udvalgsmøde

Tilstede
OZ5VO Lars Ole, OZ5WT Bent, 
OZ1HJS Helge, OZ7PBI Peter, OZ5AGK
Flemming, OZ7MC Marck.

15-08-19 Referent OZ5VO Lars Ole

Mødet var fremskudt til kl. 19:30 – da de fremtidige aktivitetsmøder skal afholdes af medlemmerne selv og dette
sidste møde var initieret af bestyrelsen.

De tilstedeværende blev informeret om dette nye tiltag. OZ5VO vil gerne stå for indkaldelse til de fremtidige 
møder v.h.a. sms til medlemmerne. Det nye tiltag behøver ikke at være særlig formelt dog bør der være nogle 
som påtager sig ansvaret for at gennemføre møderne og lave et kort referat som efterfølgende skal fremsendes til
bestyrelsen – således at bestyrelsen evt. kan medvirke med økonomisk støtte, logistik og/eller mandskab samt 
lign. forhold.
Bestyrelsen anbefaler, at medlemmerne henlægger aktivitetsmøde på en almindelig klubaften evt. månedligt og 
under kaffemødet; men ellers fortsætter mødet i samme spor - blot uden bestyrelsen.

Derefter blev 3. og 4 kvt. aktiviteter gennemgået således at de tilstedeværende var orienterert.

Nedenfor aktiviteter blev herefter gennemgået og især punktet Field Day blev grundigt gennemgået af OZ7MC 
Marck. De nu afholdte aktiviteter blev fjernet fra listen.
De resterende aktiviteter samt aktivitetsbanken kan således bruges som inspiration til de fremtidige 
aktivitetsmøder.

Aktiviteter

Aktivitets Forslag Beslutning/Dato Tovholder/ansvarlig Status

Portabelt 
grej/Flora Fauna

Opbygning af 
portabel station.- 
Verner/Ole lev. 
Kasse – John 
Antenner

OZ5WT / OZ4FD / OZ1QZ /  
OZ7MC

Kørende

Contestudvalg

Der er nedsat et 
udvalg bestående af
OZ1QZ/OZ5VO 
Tester i 3 & 4 kvt. 
2019

OZ1QZ / OZ5VO

HF Field Day 2019
+ promotion
1. weekend I Sept. 

Strandpromenaden
OZ7MC (lokal tovholder) + 
”alle” Strandpromenaden 
OZ5AGK

Iværksat og kørende

Bygning af filtre Efterår/vinter 2019 OZ5AGK
N1MM 
logprogram

Efterår/vinter 2019 
Næste 
aktivitetesmøde – 

OZ4VW Blad ca. 1/10-19



dato

Strategi for contest
og DX-jægere

Efterår/vinter 2019
Næste aktivitets – 
dato

OZ4VW + eksterne Blad ca. 1/10-19

Loddekursus + 
virksomhedsbesøg

Hver tirsdag kl. 
19:00 i 2019

OZ5AGK Ok

Micro Satelitter
Efteråret/Vinter 
2019

Verner OZ5TG Blad ca. 1/10-19

LISN Boks
Efteråret/Vinter 
2019

Verner OZ5TG Blad ca. 1/10-19

Aktivitetsbank Prioritet1 Ansvarlig
Foredrag: SINE-nettet - OZ5VO
Arduino-workshop
Mikrobølgedag
Ombygning af PA-trin? OZ2OE
Commodore 64 aften OZ1QZ
Miniforedrag: Tag et stykke elektronik med og 
fortæl om det
Fortsættelse af instrument gennemgang OZ2OE
Samarbejde med skolen i Gedved  
JS8 Call OZ1JS
4 Meter test fra klubben OZ5WT
Klubbens Foto's OZ5WT
Foredrag om Flora Fauna og logprogrammet

Næste aktivitetsudvalgsmøde
Er p.t. ikke planlagt og udskudt på ubestemt tid.

OZ5VO Lars Ole Pedersen

1 Prioritet: A) aktivitet inden 3 mdr. – B) aktivitet inden 6 mdr. - C) aktivitet inden 12 mdr.


