
Beslutningsreferat Hos Klubben OZ6HR EDR

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

OZ4VW Arne og OZ5VO Lars Ole

02-03-21 Fraværende Ingen

Via Skype Referent OZ5VO Lars Ole

Agenda til bestyrelsesmøde via SKYPE tirsdag den 2. marts 2021 kl. 19:00.

Agenda:

1) Godkendelse af seneste referat af bestyrelsesmøde

2) OZ6HR's nuværende og kommende situation de næste 6 mdr. og generalforsamling.
3) Økonomi v/Kasserer
4) Aktiviteter i Q1 og Q2 som vi evt. kan igangsætte
5) Input fra bestyrelsesmedlemmerne:
a) OZ2OE Ole - Mulighed for adgang til klubben uden for normale mødeaftener ?
b) OZ0ABK Fint indlæg Ole.
Jeg har ikke hørt nogle der efter spøger afgang til klubben udenfor klub aftenerne.
Kun hvis der skal laves noget på klublokalet, og der er en af gerne med.
Men det med nøglebox bakker jeg op.

6) Afløser for Lars Ole som sekretær

7) Eventuelt og aftale om næste bestyrelsesmøde

Ad 1) Godkendelse af referat af sidste bestyrelsesmøde 12. januar 2021.

Beslutning: Referatet godkendt af bestyrelsen.

Ad 2) OZ6HR's nuværende og kommende situation de næste 6 mdr. og 
generalforsamling.

Beslutning
Drøftelse af Covid-19 situationen vedr. bl.a. situationen i Vejle m.v. – GF er udsat og vi 
skal sørge for at der skal varsles 3 uger før afholdelsen.
Ole OZ2OE kommenterer, at medlemmerne skal ønske at deltage i GF og bør gerne være
vaccineret inden GF – vi afventer at situationen udvikling – der skal udsendes en SMS til 
medlemmerne for at fortælle at bestyrelsen anbefaler at 2021 er kontingentfri – dette skal 
dog vedtages på GF.

Ad 3) Økonomi v/Kasserer.
Bestyrelsen godkendte det fremsendte regnskab.
Flemming nævner, at han har sammen med John OZ1QZ været i vores lagerrum m.h.t. 
ommøblering m.v.

Ad 4) Aktiviteter i Q1 og Q2 som vi evt. kan igangsætte.
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Beslutning: 
Ole OZ2OE fortæller, at rævejagterne vil fortsætter her i foråret i alt fald hver 14 dag.
Der er tanker om hvorledes rævejagterne udvikles over tid - men foråret bliver 
udelukkende prøvejagter.
Udendørs Håndapparat test er også en mulighed – lidt hen på foråret når temperaturen er 
behagelig.
Udendørs Evt. en øl/pølsearrangement også til den tidlige sommer
Et mindre loddeprojekt – Flemming laver et oplæg.
Marck har et forslag om et foredrag omkring WW2 når vi åbner i klubben.
Besøg hos TV2 sender mast i Kragelund er også en mulighed. 

Ad 5) Input fra bestyrelsesmedlemmerne.

a) OZ2OE Ole - Mulighed for adgang til klubben uden for normale mødeaftener ?
Ole OZ2OE uddyber indholdet af sit dokument som er fremsendt til bestyrelsen ang. 
muligheden for at kunne komme i vores lokaler uden for mødeafterne.
Flemming Lassen kommenterer, at han ikke er tilhænger af en nøgleboks.
Marck kommenterer, at man evt. kunne etablere en nøglesystem med chip, hvor 
adgangen der bliver logget.

Beslutning.
Marck tager kontakt med beredskabet i Horsens for at høre hvorledes vi evt. kan udvide 
vores adgangssystem. Bestyrelses arbejder videre med forslaget og emnet bliver taget 
med til de næste bestyrelsesmøder. 

b) OZ0ABK Fint indlæg Ole.
Jeg har ikke hørt nogle der efterspørger afgang til klubben udenfor klub aftenerne.
Kun hvis der skal laves noget på klublokalet.
Men det med nøgleboks bakker jeg op.

6) Afløser for Lars Ole som sekretær.
Bestyrelsen drøfter situationen og har nogle emner som man kan pege på. Marck tager 
evt. kontakt.

Ad 7) Eventuelt og aftale om næste bestyrelsesmøde.
Flemming OZ5AGK nævner, at han har hentet udstyr fra TV2 masten.

Næste planlagte SKYPE bestyrelsesmøde 13.april 2021 kl. 19:00.

Mødet blev afsluttet kl. 20:45.
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