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Referat fra bestyrelsesmøde. 
Tid/sted: 29/3-2022 kl. 19 Klubben, Gedved. 

Deltagere: OZ7PBI Peter, OZ4FD Flemming, OZ1GRL Arne L, OZ6JON Jann Otto Nielsen, Arne Paulsen 
Suppleanter: OZ2KWL Kim Wulff, OZ2OE Ole. 
 

Referent: Arne Paulsen 

Agenda :  

1. Peter byder velkommen. 
2. Konstituering af bestyrelsen. 
3. Repræsentanter til ”Jørgen Sand Fonden”. 
4. Behandling af Flemming Nielsens ansøgning om optagelse (OZ5AGK) 
5. Reparation af Beam antenne og ny 2m. antenne. 
6. Økonomisk situation. 
7. ”Old Timer Træf” – fastlæggelse af dato. 
8. Tidspunkt for foredrag med Reiner. 
9. Live streaming muligheder. 
10. Eventuelt 
11. Fastlæggelse af tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. 

 

Referat: 

1. Peter byder velkommen og foreslår, at klubben indkøber 6 ekstra nøgler til klubben á ca. 200 kr. 
Det besluttes, at alle nøgler skal nummereres og der skal laves en fortegnelse over, hvem der 
har hvilken nøgle. 

2. Arne Paulsen vælges som sekretær og Jann Otto vælges som næstformand. 
3. ”Jørgen Sand Fonden” indeholder en del midler, som benyttes til finansiering af nye og 

igangværende projekter, f.eks. power-supply projektet. Midlerne varetages af Jørgen Sand, Ole 
og Flemming, og de stammer fra donationer primært fra Jørgen Sand og andre medlemmer. 
Hermed udtræder Marck af fondens administration. 

4. Ansøgning og genoptagelse af OZ5AGK Flemming blev drøftet og godkendt af bestyrelsen. Peter 
informerer Flemming om afgørelsen. 

5. Det blev besluttet at gå videre med planerne om reparation af Beam antennen og samtidig 
udskiftning af 2-meter og 4-meter antennerne – evt. med kombi-antenner for at dække flere 
bånd. Disse aktiviteter planlægges til at foregå samme dag og sker ved brug af en lift. Forud skal 
det sikres, at alle nødvendige materialer er indkøbt og klar til montering.  
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6. Flemming gav et overblik over regnskabet og informerede om, at 18 medlemmer er i restance, 
men at kontingenter m.m. forventes indgået på klubbens bankkonto medio maj. 

7. Det er besluttet, at ”Old Timer Træf” og ”Sommer Træf” afholdes samtidig i klubbens lokaler 
med mad udefra. Det afholdes den 11/6 kl. 12 (flyttet fra den 25/6). Peter er tovholder for dette 
arrangement. 

8. Det forestående foredrag med Reiner er udsat indtil videre. 
9. Muligheder vedrørende live streaming af foredrag m.m. blev drøftet, og der arbejdes videre 

med planerne, men ikke truffet yderligere beslutninger. 
10. Eventuelt:  

a. Kim tilbød klubben en gratis server, som kan anvendes til opbevaring af større mængder 
data. Det blev ikke bestemt, da vi ikke kender vores nuværende system godt nok til at 
vurdere behovet.   

b. Distributionslisten for udsendelse af OZ6HR-nyt administreres fremover af Flemming, 
således at den kun vedligeholdes et sted. 

11. Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til den 17/5-2022 kl. 19. 

Mødet slutter kl. 20:45. 

 


