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Referat fra bestyrelsesmøde. 
Tid/sted: 29/11-2022 kl. 19. Klubben, Gedved. 

Deltagere: OZ7PBI Peter, OZ4FD Flemming, OZ1GRL Arne L, Arne Paulsen 

Suppleant: OZ2OE Ole. 
Gæst: OZ1QZ John Kristiansen 
Fraværende: OZ2KWL Kim.  
 

Referent: Arne Paulsen, sekretær. 

Agenda: 
1. Økonomisk status. 
2. Nye medlemmer. 
3. Halvårskalender. 
4. Juleafslutning. 
5. Deltagelse i Agerskov marked i foråret. 
6. John OZ1QZ informerer om EDR, klubbladet m.m. 
7. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

 
Referat: 

1. Flemming gennemgik status. Der er udsendt 6 rykkere, og deres status forventes afklaret medio december. 5 
medlemmer er i restance, og disse vil blive udmeldt hvis kontingentet ikke bliver afregnet senest i forbindelse 
med opkrævning af næste års kontingent. Der var ingen bemærkninger til regnskabet. 

2. Et nyt medlem er blevet optaget i klubben. 
3. Der er lavet en kalender-oversigt til hjemmesiden, der rækker ca. 3 måneder frem. Det er et udtræk fra Google 

kalenderen, og den opdateres efter behov. 
4. Vedrørende juleafslutningen den 8. december er status, at der er ca. 25 tilmeldinger. Det blev bestemt, at kaffe, 

æbleskiver, gløgg og småkager igen i år er gratis. Lodder til amerikansk lotteri koster 2 kr., og bankoplader 
koster 10 kr. per stk., og 3 for 20 kr.  

5. Klubben deltager på Agerskov Forårsmarked den 4. marts 2023 kl.10 med et bord (50 kr.), og Peter og Ole 
beslutter, hvad der skal være til salg af klubbens aktiver og øvrige ting, som medlemmer måtte have til salg. 

6. John informerede fra seneste EDR møde, hvor behovet for nye, unge medlemmer presser sig på. Det blev 
derfor besluttet, at klubben får oprettet et nyt kaldesignal: OZ6YOTA (YOTA = Youngsters On The Air) til brug for 
potentielle nye medlemmer (f.eks. spejdere m. fl). Klubbladets fremtid (OZ6HR nyt) blev også drøftet, og det 
ønskes forsat udgivet ca. 4 gange årligt: Marts, juni/juli, oktober og december. Forslag til indlæg bliver fremover 
et punkt på bestyrelsesmøderne. 

7. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 13. februar 2023 kl. 19. 
 
Eventuelt: 

Næste aktivitetsmøde den 12. januar 2023. 
Næste års generalforsamling afholdes den 9. marts 2023. 


