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Beslutningsre-

ferat 
Hos Klubben OZ6HR EDR 

Bestyrelses-

møde 
Tilstede 

 OZ4FD Flemming, OZ0ABK, Arne Bo, OZ2OE Ole, 

OZ7PBI Peter, OZ1GRL Arne L. 

07-03.22 
Fravæ-

rende 
OZ4VW Arne Fast 

 Referent OZ0ABK 

 

 

Agenda: 

Peter byder velkommen. 

1) Generalforsamling d. 10. marts 2022. kl. 19:30 – På valg OZ0ABK Arne Bo ( modtager 
ikke genvalg), (OZ7PBI Peter modtager genvalg), der skal vælges 1 bestyrelsesmedlem, 
samt 2 suppleanter modtager genvalg) Er de spurgt som bestyrelsen peger på til den nye 
bestyrelse? Ud printning af klubbens vedtægter, og vejledning til generalforsamling. 

2) Økonomiske situation. 

3) Old Timertræf. Kender vi en ny dato? Foredrag med Reeiner. Ny dato? 

4) Live stramning. Er det noget, os uden for Corona tiden? 

5) Evt. – Mikrobølgedag d. 07.05.22 vi skal bruge frivillige. 

6) Opfølgning: Mange tak til OZ1GRL Arne Lund for at handle papirkurve ind, og i øvrigt 
for at handle ind for klubben. Nye pc er sat op, og taget i brug tak. Lyset udenfor virker 
igen. 

Næste bestyrelsesmøde – D 24.03.22 Kl. 19:00 

 

Beslutning: 

1) Generalforsamling: OZ5TG, Verner har indvilget i at stille op som dirigent. På valg 
ved GF er: Formanden – OZ7PBI, Peter modtager genvalg. To bestyrelsesmedlem-
mer – OZ0ABK, Arne Bo modtager ikke genvalg og OZ2OE, Ole, der kom i bestyrel-
sen som suppleant, ønsker ikke valg. To suppleanter til bestyrelsen – OZ4VW, Arne 
og OZ2OE, Ole modtager genvalg. Revisor og revisorsuppleant – OZ5WT, Bent og 
OZ5ZI, Finni modtager genvalg. 

Indkomne forslag:  

2) Økonomi: Resultat af kaffekasse er et plus på kr 506. 
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3) Old Timer Træf: På GF vil forsamlingen blive spurgt om syn på tidspunkt for Old 
Timer Træf. Hvornår mener man det er sikkert mht. smitteniveau?  (Muligvis sidste 
halvdel af april?)  Foredrag ved Reiner, OZ1RT er foreløbig udsat. 

4) Live streaming: OZ2OE Ole forslår live streaming via Jitsi af udvalgte foredrag. 
OZ5TG, Verner vil stille PC og webkamera til rådighed. 

5) Mikrobølgedag: OZ2OE, Ole bad om hjælpere til rengøring før mødet, til at stille 
borde og stole op, til køkkenet, til at hente maden mm. Flere i bestyrelsen meldte 
sig. Vi skal ha' spurgt dykkerne om lån af deres lokale – klarer formanden det? 

Næste bestyrelsesmøde bliver dato 24.03.22 efter generalforsamling 

Mødet sluttede kl 20:05 

 


