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Referat Hos Klubben 

Bestyrelsesmøde 
Tilstede OZ1MPE Mads, OZ1QZ John, OZ1JS Jørgen, 

OZ4FD Flemming, OZ0ABK Arne Bo, OZ2OE 

Ole, OZ4VW Arne 

01.11.2018 
Fraværende 

 

 Referent OZ1MPE Mads 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Økonomi 

Brev fra Horsens Kommune ang. tilslutningspligt til fjernvarme. Vi tager brevet som orientering. 

Driftsoverskud pr. d.d.: 42.234,19 kr. 

Restancer: Opgøres næste gang. 

 

Generalforsamling 

OZ1MPE Mads og OZ4FD Flemming er på valg. OZ1MPE genopstiller ikke. OZ4FD er villig til genvalg. 

OZ5VO Lars Ole vil gerne hjælpe med til at overtage OZ1MPE Mads’ arbejdsopgaver. 

Notits i bladet om at bestyrelsen supplerer sig med en mand. 

22/11-2018 forsøges som udgangspunkt til et møde med OZ5VO, OZ1QZ og OZ1MPE. 

Generalforsamling flyttes til 14/3-2019. Samtidig flyttes aktivitetsudvalgsmøde og bestyrelsesmøde til 21/3-

2019. 

 

Juleafslutning 

Indkøb: 

• Æbleskiver: 150 stk. (f.eks. 3 poser á 50) (OZ0ABK/OZ1MPE) 

• Glögg og tilbehør: 4 liter (OZ0ABK/OZ1MPE) 

• Sukker (OZ0ABK/OZ1MPE) 

• Flormelis (OZ0ABK/OZ1MPE) 

• Marmelade (OZ0ABK/OZ1MPE) 

• Småkager/brunkager (OZ0ABK/OZ1MPE) 

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

(OZ0ABK/OZ1MPE) 

• Køb af 4 julestjerner (Berit) 

• Julelys (OZ0ABK/OZ1MPE) 

• Amerikansk Lotteri (4 serier) (OZ1QZ) 

• Sidegevinster (OZ0ABK/OZ1MPE) 

• Slikposer, X stk. (OZ1MPE/Lene) 

• Gran (OZ1MPE/Lene) 

Udsalgspriser: 

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. 

 

Opgaver: 

• OZ1MPE/Lene laver æbler og glögg. 

• Amerikansk lotteri: OZ0ABK. 

• Bankoopråb: OZ1QZ. 

• Klargøring: OZ0ABK er ankermand. 

 

Indkøb af julepynt: 

Beløb afsat til 300 kr. OZ0ABK undersøger. 
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Old Timer Træf 

OZ1QZ er ankermand. Beløb pr. mand til køkkenpersonalet: 150 kr.. Salgspris 150 kr. inkl. 1 øl/vand og 

snaps. Garanti på 30 deltagere i forhold til køkkenpersonalet. 

OZ1QZ/OZ1JS undersøger muligheder for emhætte i køkkenet. 

 

QSL-kort til klubben 

OZ1QZ og OZ1JS vil gerne være med til at designe QSL-kort. 

 

E-QSL 

Vi bør opgradere vores medlemskab af E-QSL til minimum Bronze. Det koster 12 USD pr år. 

Beslutning: Premium købes (éngangsbeløb), hvis det er fornuftigt prismæssigt. OZ1JS undersøger og køber. 

 

Indkøb af OZ6HR/p udstyr 

Forslag: Indkøb af ICOM 7300 (ens station med vores eksisterende). 

Arbejdsbeløb afsat til alt udstyret: 15.000 kr. Derudover skal der købes en bærbar computer. 

OZ1QZ er ankermand. 

 

Ny måtte 

OZ0ABK køber to måtter til indgangspartiet. 

 

Nye fotos 

Nye fotos af bestyrelsen til hjemmesiden. Evt. også suppleanter. 

Nyt foto af klublokalerne, inkl. af antennen. 

 

Arbejdsopgaver ifm. arrangementer 

OZ1JS har udarbejdet et skema, som kan bruges ifm. planlægning af store arrangementer. 

Link til skema: kortlink.dk/vmsd 

Alle opfordres til at gennemgå den kritisk. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Torsdag 31/1-2019 kl. 19.00 i klubben sammen med aktivitetsudvalgsmøde. 

http://kortlink.dk/vmsd

