Referat
Bestyrelsesmøde

Hos

Klubben

Tilstede

OZ1MPE Mads, OZ1QZ John, OZ1JS Jørgen,
OZ5AGK Flemming, OZ4FD Flemming,
OZ1GRL Arne (suppleant), OZ0ABK Arne Bo
(suppleant)

17.08.2017

Fraværende

-

Referent

OZ1MPE Mads

Skilt
Mathias vil gerne sætte metalskiltet op. Alt op til 1.000 kr. må han gerne indkøbe for.
Regnskab
Resultat pr. d.d.: 914.40.
5 restancer p.t.
Der skal kigges på inventar. OZ4FD opfordres til at komme med forslag til ny og mere realistisk fordeling.
Forsikringsbetingelser bør gennemgås næste gang.
OZ1JS vil gerne digitalisere klubbens kvitteringer i regnskabet.
MobilePay
Hver transaktion koster 75 øre. Vi ser efter noget tid, hvad det har kostet i gebyrer.
Der kræves ikke mobilabonnement. Telmore-abonnementet kan derfor afmeldes (OZ4FD). Derved spares
knap 30 kr.
Kuglepenne
OZ1GRL Arne indkøber kuglepenne.
Færdiggørelse af radiorum og værksted
Rådighedsbeløb afsat: 3.000 kr. pr. rum. Formentlig bruges mindre.
OZ2OE vil gerne påtage sig opgaven med radiorummet.
OZ1JS vil gerne påtage sig opgaven med værkstedet, men vil gerne have hjælp.
OZ1QZ vil gerne være ”stationsforstander” samt ”logmaster”.
Museum
Museumsgenstandene bør gennemgås.
OZ1QZ indlæg i klubblad om, at personlige museumsgenstande skal afhentes – ellers vil de blive smidt ud.
Museumsgenstandene kan evt. doneres til et museum, eksempelvis til Helge Skeltveds samling.
Vi skal have ryddet op, så der kun er ting i glasskabet samt evt. reol tilbage (evt. et par kasser på lageret med
”guld”). OZ1QZ kontakter OZ5WT omkring interesse i at hjælpe med gennemgang.
EDR 90-års jubilæum
OZ1QZ John og OZ1GRL Arne repræsenterer OZ6HR. Donation på 500 kr.
Nyanskaffelser
Forslag fra OZ5AGK: Indkøb af ICOM-7100 samt antenne til 6 og 4 meter. Kan tages op igen senere.
Ønske: Spectrum-analyzer.
Kaffe/brød
OZ1GRL fortsætter med kaffebrygning om torsdagen. OZ5AGK vil gerne tage brød med både mandag og
torsdag samt stå for kaffebrygning om mandagen. OZ1GRL som backup. OZ1GRL sørger som
udgangspunkt for ost, smør mv.
Folk skal hjælpe bedre til ved afrydning.
Næste bestyrelsesmøde
Torsdag 2/11-2017 kl. 19.00 i klubben sammen med aktivitetsudvalgsmøde.

