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Referat Hos Klubben 

Bestyrelsesmøde 
Tilstede OZ1MPE Mads, OZ1QZ John, OZ1JS Jørgen, 

OZ4FD Flemming, OZ5AGK Flemming, 

OZ1GRL Arne (suppleant), OZ0ABK Arne Bo 

(suppleant) 

31.01.2018 
Fraværende - 

 Referent OZ1MPE Mads 

Regnskab 

Årsregnskab 2017: Resultat på -19.546,- kr. 

OZ4FD har lavet nyt forslag til opstilling af regnskabet. 

 

Donationer 

Punkt på regnskabet ”Donationer”. Derudover laves en liste over effekter, der er doneret til klubben. 

 

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 

Der er købt bl.a. Spectrum-analyzer og andet godt udstyr. 

Der er købt 90 stk. kuglepenne med call for ca. 900 kr. 

 

Kaffe/brød 

OZ1QZ har lavet liste med en plan for åbning, indkøb af brød og kaffebrygning. OZ7PBI, OZ1GRL og 

OZ0ABK indgår i turnusordningen. 

Vi fortsætter med lodtrækning om afrydningstjansen (2 personer). 

 

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 også. 

OZ1GRL Arne og OZ0ABK er villige til at stille op. 

 

Radiator og udendørs lyssensor 

OZ1GRL tager fat i Per. 

 

Fodkontakt til varmeblæser 

Måske har vi fået en fra OZ1FE? 

 

Termokander 

6 Nye termokander købes. Evt. ”Tiger”. OZ5AGK står for indkøb. 

 

Ost 

OZ5AGK undersøger, hvad skiveskåret ost kan købes for. Alternativt opfordres folk til at holde ved 

plastikken rundt om osten for at undgå, at for mange rører ved osten. 
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Nøgleordning 

5 nye nøgler bestilles. Evt. cylinder til køkkendøren. Der skal skrives under på, når man har fået en nøgle. 

Det beskrives, at man skal betale 300 kr., hvis man mister nøglen. 

 

Køb af HF-generator 

OZ1JS har købt en HF-generator for 2.000 kr. 

 

Donation fra OZ1FE 

Klubben har fået foræret en del udstyr fra OZ1FE. 
 

Opgavefordeling 

OZ1JS laver et oplæg til opgavefordeling til næste bestyrelsesmøde. 

 

Nye stole 

OZ1GRL har tilbudt at renovere vores stole. 

Desuden bør der købes nye kontorstole. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Torsdag 5/4-2018 kl. 19.00 i klubben sammen med aktivitetsudvalgsmøde. 

Det næste møde igen flyttes frem til 26/4. 


