
Referat Hos Klubben 

Bestyrelsesmøde 
Tilstede OZ1MPE Mads, OZ1QZ John, OZ1JS Jørgen, 

OZ4FD Flemming, OZ1GRL Arne, OZ0ABK 

Arne Bo (suppleant) 

02.11.2017 
Fraværende OZ5AGK Flemming 

 Referent OZ1MPE Mads 

Regnskab 

Resultat pr. d.d.: 586,-. 

2 restancer p.t., heraf én slettet. 

Der skal kigges på inventar. OZ4FD opfordres til at komme med forslag til ny og mere realistisk fordeling. 

Forsikringsbetingelser bør ligeledes gennemgås næste gang. 

 

MobilePay 

Der kræves ikke mobilabonnement. Telmore-abonnementet er derfor afmeldt. 

 

Færdiggørelse af radiorum og værksted 

Arbejdet er i gang løbende. 

 

Museum 

OZ5WT og OZ1QZ gennemgår kasserne og tager aktion. 

Klubbens historie bør digitaliseres (billeder, lysbilleder, dokumenter mv.). 

 

Nyanskaffelser 

Spectrum-analyzer ønskes, hvis et godt tilbud opstår. 

 

Kaffe/brød 

OZ1QZ laver liste med en plan for åbning, indkøb af brød og kaffebrygning for Q1/2018. Indtil da 

bibeholdes planen. OZ1GRL indgår i turnusordningen på normal vis efter nytår. 

Forsøg indtil næste bestyrelsesmøde om lodtrækning om afrydningstjansen (3 pers.). OZ1JS laver forslag. 

 

Svindel-forsøg på e-mail 

Vi oplevede den 25. oktober 2017 et forsøg på databedrageri fra formand@oz6hr.dk til 

kasserer@oz6hr.dk. OZ1MPE Mads informerede Sydøstjyllands Politi, Horsens om forsøget (som vi fik 

stoppet). 

Politiet har meldt tilbage, at de har registreret sagen. 

 

Old Timer Træf 

OZ1QZ Johns kone og svigerinde hjælper til med det praktiske. 

De bliver garanteret betaling for 30 deltagere á 140 (underskudsdækning). Deltagerbetaling 150,- 

 

Generalforsamling 

OZ1QZ John og OZ1JS Jørgen er villige til genvalg. OZ5AGK Flemming genopstiller ikke. 

OZ1GRL Arne og OZ0ABK er villige til at stille op. 
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Insero-ansøgning 

OZ1JS har kontakt til Simon fra Gedved skole, hvor der arbejdes på et projekt med 7.-9. klasse. 

Insero-fonden kan vi IKKE bruge til at søge midler fra i Gedved. Der skal findes projekter i det 

oprindelige forsyningsområde. 

Links: 

• https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1odt6c90Y_mnlIj2kOmFVyp8_EVs&ll=55.79089962

257392%2C9.936731500000064&z=11 

• http://inserohorsens.dk/da/om-os/om-insero-horsens-fonden/vores-lokalomraade/ 

• http://inserohorsens.dk/da/det-investerer-vi-i/uddannelse/ 

• http://www.aktivfundraising.dk/fonde/ 

 

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) 

• Julelys (OZ0ABK/OZ1GRL) 

• Amerikansk Lotteri (4 runder) (?) 

• Sidegevinster (OZ1MPE/Lene) 

• Slikposer, X stk. (OZ1MPE/Lene) 

• 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. 
 

Næste bestyrelsesmøde 

Torsdag 1/2-2018 kl. 19.00 i klubben sammen med aktivitetsudvalgsmøde. 
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