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Referat fra bestyrelsesmøde. 
Tid/sted: 17/05-2022 kl. 19 Klubben, Gedved. 

Deltagere: OZ7PBI Peter, OZ4FD Flemming, OZ1GRL Arne L, OZ2KWL Kim Wulff, Arne Paulsen 
Suppleant: OZ2OE Ole. 
 

Referent: Arne Paulsen 

Agenda: 
 

1. Valg af næstformand. 
2. Opfølgning fra sidste møde. 
3. Økonomisk status (Flemming) 
4. Medlemslister/GDPR håndtering/oprydning på hjemmesiden (Arne) 
5. Status på listen over medlemmer, der skal have klubbladet (Ole?) 
6. Opdatering og reparation af antenne - status - ansvarlig? 
7. Oldtimer træf den 11. juni. - ansvarlig? 
8. Tidspunkt for foredrag med Reiner? (Ole) 
9. Hvornår lukker vi for sommerferie? 
10. Dato for næste bestyrelsesmøde? 

 
 
Referat: 

1. Arne Lund blev valgt som næstformand. 
2. Kort debat vedr. eksklusion af medlem i forhold til vedtægterne. 
3. Flemming fremlagde regnskabet. 3 har ikke afregnet kontingent og slettes derfor som medlem. 

Et medlem har betalt dobbelt, med dette udlignes i næste betalingsperiode i efteråret. Et nyt 
medlem er indmeldt i klubben. 

4. Flemming og Arne arbejder på at få tilrettet medlemskartoteket og flyttet over på vores server, 
således at vi lever op til GDPR reglementet. Hjemmesiden ryddes op, og nogen ting flyttes til et 
arkiv med zip filer, og uvæsentlige ting (f.eks. gamle kalendere) fjernes. Fuld backup findes, 
således at der ikke mistes noget. Filerne navngives fremover således at de vises i kronologisk 
orden på hjemmesiden (referater og lignende). 

5. Flemming og Arne opdaterer listen over modtagere af det trykte klubblad. Bladet redigeres af 
John (OZ1QZ), og indlæg sendes til ham (han efterlyser flere indlæg). Ole sender et indlæg vedr. 
Mikrobølgedagen, som blev afholdt 7. maj. 

6. Peter kontakter Verner, Bent og Søren for at få en status. Flemming kontakter den tidligere 
udlejer af en lift. Kan han ikke længere hjælpe med dette, skal der findes en ny udlejer – Marck 
kontaktes for evt. forslag. 



OZ6HR Horsens 

 

 

OZ6HR – Horsens afdeling 
Side 2 af 2 

7. Ole laver indbydelsen, og Peter koordinerer og sørger for bestilling af mad, når antallet af 
deltagere kendes (max. 30). Egenbetalingen bliver 150 kr. per medlem. Tilmelding til Peter eller 
på et skema, det bliver slået op i klubben. 

8. Foredraget med Reiner afholdes ikke. 
9. Klubben har sidste åbning torsdag den 30/6 før ferien og åbner igen den mandag den 8/8. Ved 

særlige behov er der mulighed for at kontakte bestyrelsen. 
 
Aktiviteter: 
Det afholdes møde vedrørende aktiviteter til efterårssæsonen den 2. juni kl. 19:20 i klubbens lokaler. 
Forslag til kommende aktiviteter er velkomne. 
 
Rævesendere: 
Udgifter til fremstilling af de nye rævesendere afholdes af klubbens midler til fremme af aktiviteter. 
Spejderne har fået accept til at bruge klubbens Call i forbindelse med rævejagter, da der skal være en 
ansvarlig for at benytte sendefrekvensen til dette formål. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den tirsdag den 16/8-2022 kl. 19:00. 
 
 
 


