
Beslutningsreferat Hos Klubben OZ6HR EDR

Bestyrelsesmøde Tilstede
OZ1QZ John, OZ1JS Jørgen, OZ4FD Flemming,

OZ0ABK Arne Bo, OZ2OE Ole

20-02-20 Fraværende OZ4VW Arne

Referent OZ5VO Lars Ole

Agenda til bestyrelsesmøde torsdag den 21. nov. 2019.

1) Godkendelse af seneste referat (21. nov. 2019).
Bestyrelsen godkendte det seneste referat uden kommentarer.

2) Formandsvalg 2020 og generalforsamlingen den 5. marts 2020.
Bestyrelsen drøftede det kommende formandsvalg – der blev kastet nogle emner op til 
bestyrelsesposter bl.a. Marck OZ7MC Bestyrelsen anbefaler Marck til en bestyrelsespost. 
Arne Bo stille også op til valget.
Jørgen har lavet en beskrivelse af reglerne for valget til generalforsamlingen. Den blev 
uddelt til bestyrelsen til gennemlæsning og kommentering. Der blev drøftet de forskellige 
regler – ordlyden blev ændret på én af reglerne for at tydeliggøre meningen. Jørgen 
tilretter reglerne.
Reglerne vil blive uddelt på generalforsamlingen mhp. at tydeliggøre reglerne for 
medlemmerne. [kortlink.dk/kt82]
Arne Bo skal udfærdige sedler til valget.
Efterfølgende større debat om aktiviteter i klubben.

3) Opfølgning på forhold/aktiviteter fra sidste møde.
Punktet udgår p.g.a. intet at følge op på.

4) Status på økonomi - herunder køb/salg mv.
Flemming uddelte det reviderede regnskab. Drøftelse af klubbens økonomi bl.a. klubbens 
formue i forhold til kommunens tilskud. Enkelte punkter blev gennemgået og drøftet 
herunder abonnementer på blade. Bestyrelsen tager regnskabet til efterretning.

5) Status på nye- / kommende aktiviteter opfølgning på aktivitetsmøde – tovholdere.
EDR-møde den 2. maj. Jørgen checker op på om ikke-EDR-medlemmer kan deltage og 
melder tilbage til bestyrelsen-

6) Fordeling af arbejdsopgaver.
Punktet og opgaver bliver henlagt til beslutning for den nye bestyrelse.

7) Indkomne forslag fra bestyrelsesmedlemmerne.

8) Evt. og dato for næste møde.

Følgende input til punkt 7 er modtaget fra Arne Bo og John
Jeg synes vi skal købe LED lysstoftrør fremover, det giver kraftiger lys med et lille 
strømforbrug. Og vi skal ikke bøvle i glimttænder.
Ved ikke hvad i synes om det nye lys ude i køkkenet?
Beslutning = Flemming sætter Arne Lund til Udskiftning til LED Rør.
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Jeg synes vi skal overveje igen, om tovholderen til aktiviteterne ikke skal vælges på 
generalforsamlingen.
Kun være et år af gangen.
Så vi lidt på forkant, hvis Marck pludselig siger han ikke vil mere.
Beslutning = Ingen beslutning – det løser sig i løbet af GF – da vi håber Marck bliver 
meldt ind i bestyrelsen.

En skam der ikke var nok til oldtimere træf. Især nu hvor interessen lød stor for det, på 
sidste generalforsamling.
Har tænkt på om vi skal omdøbe det til "radio vennernes fest". Og så overveje en form for 
aktivitet til det?. 
Eller i nu nemmere, helt droppe det. Måske bare et år eller to, så kan medlemmerne 
mærke hvor meget de savner oldtimer?
Beslutning = Punktet drøftet – ingen  beslutning.

John har fremsendt dokument over fordeling af arbejdsopgaver - jeg går stærkt ud fra
at John ønsker en debat om dette under punkt 6.
John har også et ønske om, at drøfte fremtiden for OZ6HR NYT
Ingen beslutning idet punktet blev debatteret under punkt 2, 5 og 6.

Næste bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

OZ5VO Lars Ole Pedersen
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