
Beslutningsreferat Hos Klubben OZ6HR EDR

Bestyrelsesmøde Tilstede
OZ7MC Marck, OZ4FD Flemming, OZ0ABK

Arne Bo, OZ2OE Ole, OZ4VW Arne og OZ5VO
Lars Ole

17-05-21 Fraværende Ingen

Via Skype Referent OZ5VO Lars Ole

Agenda til bestyrelsesmøde via SKYPE mandag den 17. maj 2021 kl. 19:30.

Agenda:

1) Opfølgning på bestyrelsesmøde den 27. april 2021

a) OZ1JS's fond - status ?
2) Ny radiovært til radiomødet (måske Arne Bo) næste gang den 20. maj.
3) OZ5AGK's afgang - skal næstformandspost afventer GF ?
4) Mulig genåbning fra den 21. maj
5) Input fra bestyrelsesmedlemmer
5) Evt. og aftale om næste bestyrelsesmøde.

Ad 1 Opfølgning på bestyrelsesmøde den 27. april 2021

a) OZ1JS Jørgen’s fond – status ?

Beslutning: Ole og Marck afventer en endeligt skriftlig beskrivelse af fonden fra Jørgen.

Flemming Lassen laver regnskabsmæssigt en særlig kolonne til fonden. OZ1QZ John har 
allerede fået midler fra fonden til nogle komponenter til rævemodtagere ca. 900 kr. 
Fondsbestyrelsen er OZ1JS Jørgen og OZ20E Ole og OZ7MC Marck.

2) Ny radiovært til radiomødet (måske Arne Bo) næste gang den 21. maj.

Beslutning: Arne Bo vil gerne påtage sig opgaven som radiovært. Arne Bo vil så tage ud i 
klubben og køre radiomødet derfra.

3) OZ5AGK’s afgang – skal næstformandsposten afvente GF?

Beslutning: OZ2OE Ole kommer ind i bestyrelsen. OZ1OE Ole vil fremsende et billede 
som skal på hjemmesiden – Ole kan godt påtage sig opgaven som konstitueret 
næstformand indtil GF. Arne Fast fortæller, at man godt kan til GF indvælge et 
bestyrelsesmedlem som erstatning for Flemming – for ét år. 

4) Mulig genåbning fra den 21. maj ?

Beslutning: Vi kan tidligst åbne torsdag den 27. maj. OZ2OE Ole forslår at man til næste 
radiomøde fortæller, at klubben forhåbentligt åbner torsdag den 27. maj. Marck laver et 
skriv til Arne Bo som han kan læse op på radiomødet. Marck kan sørge for at klubben 
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byder på en øl og grill pølser. Marck køber også sodavand ind til åbning. Flemming 
nævner, om han skal meddele kommunen at vi agter at holde kontingentfri. Flemming tale 
med kommunen og dette.

Lars Ole lave et opslag på hjemmesiden med hensyn genåbning og en sms til samtlige 
medlemmer.

5) Input fra bestyrelsesmedlemmer.

Arne Fast har 6 punkter:

1) Veteran SDR – status ? Der er solgt 3 eller 4 print – vi skal nok lave noget PR om dette.

2) GF – har vi en ide til dette? Ja - den 17. juni sommerfest. Vi besluttede at afholde GF 
torsdag den 1. juli. Lars Ole opdaterer websiden med foreløbig indkaldelse til GF.

3) Aktiviteter – Ole forslår et aktivitetsmøde så hurtigt som muligt evt. den 3. eller 10 juni.

4) Aktion – Arne forslår et arrangement omkring aktion. Det er nok først efter 
sommerferien.

5) Forespørgsel fra Yding gruppen om at bruge vores lokaler til deres GF – det aftale 
Marck og Arne.

Arne Bo nævner om vi har et emne til at være dirigent. Arne Bo spøger Mads om han vil 
være dirigent. Marck spørger Jørgen om han vil evt. være referent. 

6) Evt. og aftale om næste bestyrelsesmøde-

OZ2OE Ole spørger ind til åbning den 27/5 – 10/6 Aktivitets møde GF 1. juli 2021.

OZ2OE Ole spørger ind til OZ6HR Nyt  - Marck får et oplæg i morgen tirsdag – han vil 
fremover samle artiklerne og sende det videre til grafiker skal udkomme hver 4 gange om 
året.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 22. juni 2021 19:30 mødet bliver i klubben.
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