
Beslutningsreferat Hos Klubben OZ6HR EDR

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

OZ4VW Arne og OZ5VO Lars Ole

03-08-20 Fraværende Ingen

Referent OZ5VO Lars Ole

Agenda til bestyrelsesmøde mandag den 3. august 2020.

Agenda:

1) Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde den 9. juni 2020.

2) Konstituering af bestyrelsen – næstformand posten.

3) Genåbning af klubben.

4) Field Day 2020.

5) Aktiviteter i Q3 og Q4.

6)  Hvad der er hændt hen over sommeren - som har betydning for vort arbejde.

7)  Input fra bestyrelsesmedlemmerne.

8)  Evt. og fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde.

Ad 1) Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde 9. juni 2020.

Referatet godkendt af bestyrelsen.

Ad 2) Konstituering af bestyrelsen – næstformands posten.

Bestyrelsen drøftede situationen omkring da bestyrelsen skulle konstituere sig og COVID-
19 situationen som lukkede klubben ned og at Flemming OZ5AGK havde meddelt at han 
ikke midlertidig kunne deltage ved bestyrelsesmøde.
Flemming blev valgt som næstformand – resten af bestyrelsens poster forbliver som hidtil.

3) Genåbning af klubben.

Vi drøftede udviklingen udviklingen af smitten – om vi skal holde åben mandag og torsdag 
eller kun én dag samt loddeholdet drøftes. Flemming samler loddeholdet for at 
gennemføre valg om det skal være mandag eller tirsdag. Vi udskyder hovedrengøring – 
Flemming tager ud i klubben torsdag kl. 17:00 hvor han laver en alm. rengøring og  
aftørring med sprit.
Marck sørger for lagkage – Lars Ole laver SMS udmelding. Flemming tage kaffetjansen.
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Hygiejnen omkring kaffe situationen – ost skal fremover være i skiver med gaffel – 
pålægschokolade lægges på tallerken. Der skal være en liste, hvor alle deltage hver aften 
skrive der call og navn – så det er muligt, at finde tilbage, hvem der har været i klubben.  
Beslutning vi har åben mandag og torsdag.

4) Field Day 2020.

Arne 4VW meddeler, at Field Day contesten bliver formentlig aflyst p.g.a. Covid-19
men OZ6HR laver field day på Strandpromonaden Marck har fået plads via kommunen og
han har booket et stort telt. Flemming vil gerne sætte sdr op og fremvise.  Arne Bo vil 
gerne hjælpe med bl.a. FT8 – vi spørger på torsdag om medlemmer der vil melde sig som 
deltager/operatører. Ole OZ2OE vil stå med microbølge. Marck og Lars Ole er tovholdere 
på aktiviteten og uddelegere efter behov.
 
5) Aktiviteter i Q3 og Q4.

Bestyrelsen gennemgik den tidligere aktivitetsplan og flyttede aktiviteter over i Q3 og Q4.
Lars Ole laver en ny plan og sender den på websiden og opslag i klubben.
QSL kort kan bliver ekspederes torsdag.

6) Hvad der er hændt hen over sommeren - som har betydning for vort arbejde.

Intet umiddelbart af betydning for bestyrelsens arbejde.

7) Input fra bestyrelsesmedlemmerne:

Arne Bo: Under genåbning skal vi huske en snak om rengøring. Ikke mindste 
fundet en dato til hovedrengøring inden klub åbning.
Så skal vi vel have lavet en årskalender, for efteråret, og foråret 2021.
Lan party?
Om han skal have lager ansvar?
Lave info brev for klubben? Marck fortæller, at han har en kammerat som kan lave et nye 
layout – vi drøftede situationen – vi tager beslutning når vi har drøftet detaljerne
Billeder af formand og ny næstformand.

8) Evt. og fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde.

Intet under eventuelt næste bestyrelsesmøde 29. september 2020.

Mødet blev afsluttet kl. 21:00
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