
Beslutningsreferat Hos Klubben OZ6HR EDR

Bestyrelsesmøde Tilstede
OZ1QZ John, OZ1JS Jørgen, OZ4FD Flemming,
OZ0ABK Arne Bo, OZ2OE Ole, OZ4VW Arne

02-05-19 Fraværende

Referent OZ5VO Lars Ole

Dette er anden bestyrelsesmøde efter GF.

1) Godkendelse af sidste mødes referat
2) Formandsvalg 2020
3) Opfølgning på forhold/aktiviteter fra sidste møde
4) Status på økonomi - herunder indkøb/salg m.v.
5) Status på nye- / kommende aktiviteter - opfølgning på aktivitetsmøde - tovholdere
6) Fordeling af arbejdsopgaver
7) Indkomne forslag fra bestyrelsesmedlemmerne
8) Eventuelt og dato for næste møde

1) Godkendelse af sidste mødes referat
Referatet blev vedtaget og godkendt.

2) Formandsvalg 2020
Ingen i bestyrelsen kan påtage sig formandsposten. Drøftelse om hvorledes klubben klarer
2 bestyrelsesmedlemmers afgang. Udmelding til alle medlemmerne – måske efter 
sommerferien evt. indlæg i bladet.

3) Opfølgning på forhold/aktiviteter fra sidste møde
A) Hvem skal være ansvarlig for fremtidige Juleafslutninger og de næste års ”old timer 
træf” ?
Arne Bo har taget ansvaret for Juleafslutning 2019. Etablering af et ”festudvalg” - der skal 
laves et indlæg om dette emne i vores Blad
B) OZ6HR Bladet – hviler fortsat på John’s skuldre. Deadline 2. juni for næste blad – Lars 
Ole hjælper til.

4) Status på økonomi – herunder indkøb/salg m.v.
Kasseren uddelte regnskab – poster blev gennemgået – 5 medlemmer er i restance – 
bliver rykket og/eller slettet. Økonomi godkendt

5) Status på nye- / kommende aktiviteter – opfølgning på aktivitetsmøde – 
tovholdere
Intet p.t. at bemærke

6) Fordeling af arbejdsopgaver
Intet p.t. at bemærke – Ole, John og Jørgen oprydning i lagerrum 

7) Indkomne forslag fra bestyrelsesmedlemmerne
Arne Bo: Vi skal have de 2 Lamper op og hænge over værksteds bordene.

Vedligeholdelse vindue skal etableres for at kunne få opsat lamperne – Arne Bo ansvarlig
Lars Ole: Personlige oplysninger på web-siden

Lars Ole ændre bestyrelsessiden fra direkte e-mail og telefonnummer til links.
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8) Eventuelt og dato for næste møde

Arnes Bo’s ansvarsområde blev præciseret.
John har konstateret, at vores 40 meter antenne ikke fungerer.
Næste bestyrelsesmøde torsdag den 15. august 2019.

OZ5VO Lars Ole Pedersen
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