
Referat Hos Klubben 

Bestyrelsesmøde 
Tilstede OZ1MPE Mads, OZ1QZ John, OZ1JS Jørgen, 

OZ5AGK Flemming, OZ4FD Flemming, 

OZ1GRL Arne (suppleant) 

29.11.2016 
Fraværende OZ0ABK Arne Bo (suppleant) 

 Referent OZ1MPE Mads 

Old Timer Træf 

OZ1QZ Johns kone og svigerinde hjælper til med det praktiske. 

OZ3VB Viggo spørges, om han vil føre tilmeldingslisten inkl. opringninger. OZ1QZ spørger. 

 

Juleafslutning 

 Æbleskiver: 150 stk. (f.eks. 3 poser á 50) (OZ0ABK/OZ1GRL) 

 Glögg og tilbehør: 4 liter (OZ0ABK/OZ1GRL) 

 Sukker (OZ0ABK/OZ1GRL) 

 Flormelis (OZ0ABK/OZ1GRL) 

 Marmelade (OZ0ABK/OZ1GRL) 

 Småkager/brunkager (OZ0ABK/OZ1GRL) 

 Gaver til amerikansk lotteri, f.eks. 12 fl. rødvin/kaffe/julestjerne, ikke under 50 kr./flaske 

(OZ0ABK/OZ1GRL/Berit køber 4 julestjerner) 

 Sidegevinster (OZ0ABK/OZ1GRL) 

 Slikposer, 4 stk. (OZ1MPE/Lene) 

 Julelys (OZ0ABK/OZ1GRL) 

 Amerikansk Lotteri (4 runder) (OZ3VB) 

 Gran (Lene) 

Udsalgspris: 1 æbleskive = 2 kr., 3 æbleskiver = 5 kr. Glögg = 5 kr. Amerikansk lotteri = 1 kr. pr. 

lod. Bankospil = 5 kr. pr. plade. Kaffe og småkager gratis. Øl og vand til sædvanlige priser. 
 

Generalforsamling 

OZ4FD Flemming og OZ1MPE Mads villige til genvalg. 

OZ1JS gensender oplæg til ”manual”. 

 

APRS digipeater 

Nu ændret til OZ6HR QTH og call. 

 

Gittermast 

Udgravning bestilt, tilbud accepteret på 17.875 kr. inkl. moms. 

OZ4FD har meddelt kommunen, at projektet er i gang. 

 

Sikring til stikkontakter i opholdsrummet 

Der mangler en bundskrue. 

OZ1QZ snakker med Gert fra ungdomsskolen. 

 

Betingelser for udbetaling af aktivitetstilskud fra Horsens Kommune 

OZ4FD Flemming har fået godkendt, at vi kan sende det fulde regnskab, som dækker det nødvendige ang. 

dokumentation. 

 

Registrering af deltagere til LAN Party 

Tages op ved næste ansøgning til kommunen. 

 

 



Stempel 

OZ4FD bestiller nyt stempel. Parallelvej 6A, 8752 Gedved. 

 

Skilt 

Mathias vil gerne sætte skiltet op. 

 

Indkøb 

Mus/tastatur: OZ5AGK køber 3 sæt. 

Antenneomskifter: OZ5AGK køber 3 stk. OZ5AGK laver derefter opsætning i radiorummet. 

 

Hjemmeside 

Der er lavet undergrupper på Facebook. De bliver ikke brugt ret meget. De kan derfor fjernes igen. 

 

Opgaveliste 

Skal tages op igen senere. 

 

OZ’s HR 

OZ8XW Flemming Hessel er blevet afskediget som OZ’s hovedredaktør og bestyrelsen mener, at sagen er 

blevet grebet forkert an af EDR’s hovedbestyrelse. 

OZ1JS Jørgen laver et oplæg til et brev, som gennemlæses og vedtages af bestyrelsen, inden det sendes til 

EDR’s hovedbestyrelse. 

 

Regnskab 

Regnskab pr. d.d.: 11.975,61 kr. 

 

Nye medlemmer: Opgøres næste gang. 

Restancer: 1 person, som slettes. 

 

Betaling til repeaterforening: Det tages op i bestyrelsen, inden der betales næste gang. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Onsdag 15/2-2017 kl. 19.00 i klubben sammen med aktivitetsudvalgsmøde. 


