
Beslutningsreferat Hos Klubben OZ6HR EDR

Bestyrelsesmøde Tilstede
OZ7MC Marck, OZ4FD Flemming, OZ5AGK
Flemming, OZ0ABK Arne Bo, OZ2OE Ole,

OZ4VW Arne og OZ5VO Lars Ole

09-06-20 Fraværende Ingen

Referent OZ5VO Lars Ole

Agenda til bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni. 2020.

Agenda:

1) Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde

2) Covid-19 situationen og den begyndende åbning af Danmark – forsamlingsbegrænsningen.

3) Økonomi status

4) Sommer Grill Arrangement lørdag den 20. juni på P-pladsen – økonomi – tovholdere – hjælpere.

5) Hvorledes genåbner vi klubben – aktiviteter i 3. & 4. kvt. 2020

6) Forslag og input fra bestyrelsen

7) Evt. og fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde

Marck bød velkommen til dette bestyrelsen møde.

------------------------------------------------------------------

1) Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet er godkendt – intet yderligere.

2) Covid Situationen og den begyndende åbning af Danmark – forsamlingsbegræns-
ningen.

Stor enighed om først at ”åbne” klubben efter sommerferien –  OZ5AGK 
Flemming påtog sig opgaven med at lave en ”instruks” som skal på web-siden
og ophænges i klubbens lokaler.
Arne Bo påpegede, at man skal foretage meget rengøring af lokalerne og 
steder hvor steder folk bruger hænderne. Vi har besluttet, at der skal 
foretages en hovedrengøring inden åbning. Vi overvejer kun at have klubben 
åben én gang om ugen i en periode medens vi observerer virusudviklingen.
Flemming vil foretage rengøring forinden vores Grill arrangement.
Vi åbner klubben torsdag den 6. august 2020 – hvis smittetrykket fortsat er 
faldende og hvis sundhedsmyndighederne tillader.

3) Økonomi status.
Flemming forelagde en status på vores økonomi – vi har en pænt overskud 
som vi bør bruge til noget – bl.a Grill arrangement – nye måleinstrumenter – 
boremaskine MS-Publicer – evt. en ny 2 meter station f.eks. IC-9700.
Vi skal have et møde med OZ1QZ John med hensyn til opsyn af vores 
lagerlokale.
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4) Sommer Grill Arrangement lørdag den 20. juni på P-pladsen - økonomi - tovholdere – 
hjælpere.

Intet umiddelbart udover at, OZ7MC Marck og OZ5VO foretager indkøb og 
”står” for arrangementet. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at deltage og 
”give en hånd med” især med hensyn til at sørge for god afstand og eller 
forefaldende opgaver.

5) Hvorledes genåbner vi klubben - aktiviteter i 3 & 4 kvt. 2020.
Er drøftet under punkt 2 – planlægning af aktiviteter bliver besluttet ved næste
bestyrelsesmøde - forinden åbning af klubben

6) Forslag og input fra bestyrelsen.
Arne Bo skal have instruktion af eQSL – dette klarer OZ5VO Lars Ole efter 
vores møde i dag.

7) Evt. og fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde.
Vi har besluttet at åbne Mandag den 3. august, hvor vi planlægger 3 & 4 kvt. 
aktiviteter – Arne OZ4VW spurgte om man må låne vores lokaler til Yding 
Repeater generalforsamling den 22. august – tilladelse blev givet af 
formanden OZ7MC Marck.
Med hensyn til næstformandsposten som OZ4VW bestrider midlertidig så vil vi
til bestyrelsesmøde den 3. august lave en ny konstituering af bestyrelsen 
(fordeling af poster og opgaver).

VNA til klubben fra EDR sørger Arne OZ4VW for.

Mødet blev afsluttet kl. 20:25
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