
Beslutningsreferat Hos Klubben OZ6HR EDR

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

OZ4VW Arne og OZ5VO Lars Ole

13-04-21 Fraværende Ingen

Via Skype Referent OZ5VO Lars Ole

Agenda til bestyrelsesmøde via SKYPE tirsdag den 13. april 2021 kl. 19:30.

Agenda:

1) Godkendelse af seneste referat fra 2. marts 2021 - opfølgning på punkter

Aktiviteter: Marck med spørgsmål til beredskabet (mulighed for åbning af klubben) - 
Rævejagter - Håndapparat test - Besøg på TV2 sendemast.

2) Medlems forespørgsel ang. -FORTROLIGT- referat af 17.marts 2021
3) Covid-19 situationen og en plan for hvorledes vi evt. forsigtig åbner
4) Generalforsamlingen - plan for dette.
5) Afløser for Lars Ole
6) Forslag fra OZ1JS Jørgen oprettelse af en fond ?
7) OZ6HR Nyt - hvad skal der ske ?
8) Input fra bestyrelsen:
OZ5AGK: Forslag vedrørende kontingent.
Da vi nu skriver 2021 og tingen har ændret sig i samfundet siden klubbens vedtægter og 
kontingent fastlægning blev vedtaget, mener jeg at vi skal følge med tiden. (Se Flemmings
mail fra søndag 11/4-21).
9) Eventuelt og næste bestyrelsesmøde

Ad 1) Godkendelse af seneste referat fra 2. marts 2021 - opfølgning på punkter

Aktiviteter: Marck med spørgsmål til beredskabet (mulighed for åbning af klubben) - 
Rævejagter - Håndapparat test - Besøg på TV2 sendemast.

Beslutning:

Marck afventer svar fra Kommunen m.h.t. at ændre vores alarmsystem – Marck følger op. 
Rævejagter der er lavet en plan med jagt hver 14. dag – de tilmeldte bliver underrettet og 
andet bliver sat på web. Marck tovholder på håndapparat test – kunne evt. kombineres 
med en åbning. Flemming siger, at vi evt. skal lave et sådan arrangement. Marck er 
tovholder og laver noget til begyndelsen af maj. Flemming ang. besøg på TV2 mast – der 
er sket digitalisering – vi han planlægge når det er tilladt at være sammen.

Referatet blev herefter godkendt af hele bestyrelsen.

Ad 2) Medlems forespørgsel ang. -FORTROLIGT- referat af 17.marts 2021.
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Beslutning:

Bestyrelsen har forsat besluttet at referatet skal være fortroligt og skal fortsat være 
FORTROLIGT og skal efter godkendelse af bestyrelsen opbevares i en lukket kuvert i 
vores lokaler.

Ad 3) Covid-19 situationen og en plan for hvorledes vi evt. forsigtig åbner.

Beslutning:

Flemming fortæller, at det er kommunen som vil fremkomme med en skrivelse som vil 
tillade os at åbne klubben. Så vil vi så hurtigt meddele alle medlemmer at vi åbner 
klubben. (Derefter en haste indkaldelse til bestyrelsesmøde, hvor vi beslutter omkring 
indkaldelse til GF – varsel er 10 dage – fristen for input/forslag skal være i hænde hos 
formanden senest 5 dage før GF.

Ad 4) Generalforsamlingen - plan for dette.

Beslutning:

Er drøftet under punkt 3.

Ad 5) Afløser for Lars Ole.

Beslutning:

Marck har fået en kandidat og giver dette som som anbefaling til den kommende GF

Ad 6) Forslag fra OZ1JS Jørgen oprettelse af en fond ?

Beslutning:

Marck tager kontakt med Jørgen med henblik på acceptere hans tilbud og evt. medvirke til 
at udarbejde det endelige fond beskrivelser. Ligesom han vil forelægge den endelige 
beslutning skal ske på den kommende GF. 

Ad 7) OZ6HR Nyt - hvad skal der ske ?

Beslutning:

FF-pc med MS Publicer er blevet afleveret i klubben. Marck har en bekendt som kan 
udarbejde et blad. Arne Bo mener, at Marck’s forslag er godt. Der bør laves et tilbud hhv. 
på første gang og efterfølgende blade. Tovholder er hhv. OZ5AGK Flemming, OZ7MC 
Marck og OZ1ABK Arne Bo. Marck sætter sig i forbindelse med den bekendte. Lars Ole 
sender grafikmaterialet omkring klubben til Marck. Vi laver status på næste bestyrelsen.

Ad 8) input fra bestyrelsen:

OZ5AGK: Forslag vedrørende kontingent.
Da vi nu skriver 2021 og tingen har ændret sig i samfundet siden klubbens vedtægter og 
kontingent fastlægning blev vedtaget,  mener jeg at vi skal følge med tiden. (Se 
Flemmings mail fra søndag 11/4-21).
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Beslutning:

Flemming uddyber sit forslag. Vi drøfter forslaget om kontingent til førtidspensionister.

Vi ændre ikke noget ved vedtægterne, hvis medlemmer retter henvendelse til klubben med
oplysning om f.eks. førtidspension kan pågældende være omfattet af pensionist 
kontinentet.

Ad 9) Eventuelt og næste bestyrelsesmøde.

Flemming har fået en opkrævning på kr 448,35 trukket den 16. febr. Lars Ole følger op 
med udbyder af web-server. Flemming har modtaget vores tilskud fra kommunen på kr. 
4.209,80.

Ole OZ2OE fortæller om Rævejagter – der er en plan frem til sommerferien. Man er i gang
med at bygger nye sendere. Man er så småt begyndt på et projekt om bygge 
rævemodtager. Flemming forslår at der burde være mulighed for at nybegyndere kan får 
hjælp af en erfaren til jagterne. OZ4VW forslår også en trænings- /øvejagt omkring 
klublokalerne.

OZ5AGK Flemming vedr. SDR Veteran projekt – der er en del arbejde med projektet.

Flemming følger også op vedrørende mail om foreningskurser – opfordre til at vi får 
kontakt med kommunens foreningskonsulent.

Næste bestyrelses møde:  Næste møde skal afvent et udspil fra kommunen om åbning af 
klubben – straks efterfølgende indkaldelse til bestyrelsesmøde.

Mødet blev afsluttet kl. 20:30.
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