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Formanden, OZ1QZ John, bød velkommen til den ordinære generalforsamling og udbad sig forslag til 
dirigent.

1) Valg af dirigent
OZ2OE Ole blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingens var lovlige indvarsling og 
beslutningsdygtighed.

2) Formandens beretning.
Formanden startede sin beretning med at give ordet til Bent OZ2WT som oplæste en nekrolog i anledning
af klubbens tidligere formand Viggo’s død. Nekrologen bliver bragt i OZ6HR nyt og i OZ.

Medlemsstatus: Der er i skrivende stund 100 medlemmer af klubben, heri er LAN Party medlemmer 
medregnet.

Desværre har vi i det forgangne år mistet et par medlemmer pga. dødsfald. Det er OZ1TMK, Torben 
Mellerup Kristensen, som afgik ved døden den 2. januar 2020. Torben var bosat på Juelsminde kanten, og
var til det sidste aktiv, især på RTTY og andre digitale medier.
Den 14. februar 2020, måtte også OZ3VB overgive sig til døden. I den anledning har OZ5WT, Bent, 
skrevet en nekrolog på vegne af klubben, som lyder således: (Oplæses af OZ5WT)

Den 14.februar sov Viggo stille ind på Horsens Sygehus. Han blev 92 år. Viggo fik sin licens i 1946 og 
har et helt liv været aktiv radioamatør, og desuden været engageret i såvel landsforeningsarbejde som 
lokalt foreningsarbejde. 

I over 30 år var Viggo kredsrepræsentant i EDRs repræsentantskab, hvor hans adelsmærke var redelighed 
i indhold samt klare formuleringer i vedtægter og andet skriftligt arbejde. Viggo var altid forberedt. 

Repeaterforeningen Yding Skovhøj havde i Viggo en afholdt sekretær. Han lod sig ”pensionere” herfra 
som 90-årig. Udnævnt til Æresmedlem. 

Viggo var medlem af lokalafdelingen OZ6HR i 64 år. Han var i mere end 50 år med i 
afdelingsbestyrelsen, og udfyldte her mest sekretær- eller formandspost. En afholdt formand, som på 
fornøjelig og slagfærdig facon styrede aktiviteterne. Viggo var også afdelingens morselærer. Ved 
julebanko’en kunne alle høre tallene! 

Viggo arbejdede altid FOR foreningen – han blev Æresmedlem i afdelingen. 

For sit arbejde for radioamatørerne modtog Viggo fire dage før sin død den Blå Nål. Dette glædede ham 
meget. 

En brav mand har forladt os! Æret være Viggos minde. Team OZ6HR. 

Lad os rejse os til ære for de afdøde og mindes dem med et øjebliks stilhed.

- - - - -

Aktiviteter det forløbne år: Et hurtigt blik på den gamle kalender viser endnu et godt aktivt år for klubben.
En løs sammentælling viser 15 større aktiviteter ud over de sædvanlige klubaftener. Det har enten har 
været foredrag eller besøg ude i byen.



Der har været besøg på teknisk museum i Østbirk, Besøg af Gedved skole (micro:bit arrangement ), 
Mikrobølgedag, EME stationsbesøg, Lan Party både forår og efterår, loppemarked til fordel for Yding 
repeateren, sommerudflugt, Arduino og micro:bit workshop, metaldetektoraften, Field Day, præsentation 
af remote-styret station, jule afslutning, mikro sattelit foredrag samt senest, ombygning af marine PA-trin.

Disse aktiviteter kommer jo ikke af sig selv, så der er en varm tak til følgende ankermænd på 
ovenstående. OZ2HSK, Helge, OZ1JS, Jørgen, OZ5TG, Verner, OZ1MPE og OZ0ABK, Mads og Arne 
Bo, OZ4VW, Arne, OZ7MC, Marck, OZ1KR, Henrik samt OZ2OE, Ole.  Desuden stor tak til alle andre 
der gav en hånd med.

Sidste år startede OZ5AGK, Flemming, et loddekursus op, og det kører fortsat! Der er dog koblet bl.a. 
komponentkendskab på siden. Så mangler du grundlæggende viden om elektronik, så tag en snak med 
Flemming derom. Stor tak til ham for initiativ for uddannelse.

Jeg bliver vel også nødt til at nævne 80m testerne. Den årlige SSB konkurrence blev atter engang vundet 
af OZ6HR. Tredje gang i træk! Det betød så at vi, og det er OZ1JS, Jørgen, OZ1DSD, Mogens, og 
undertegnede, havde nået vort mål, og ville gerne give plads til andre. Men desværre er der ingen der har 
ønsket at videreføre vort arbejde, så indtil videre står stationen ubrugt hen om søndagen.

Klub-callet er også i det forgangne år blevet luftet i OZFF (Den danske Flora Fauna) konkurrence. 
Aktiveringer stod OZ7MC, Marck, atter som foregangsmand for. Årsresultatet blev igen en ærefuld 2. 
plads; godt gået! 

Det var fortid, jeg vil godt lige reklamere lidt for fremtiden. Allerede i denne måned er der fortsætter 
OZ2OE på PA-Trin ombygning, foredrag om logprogrammet N1MM ved OZ4VW og Flemming, 
OZ5AGK har bebudet en pandekageaften.

April er godt besat af et 3D printerforedrag, ved kassereren, OZ4FD, Flemming. Jeg har et QRP 
arrangement med focus på den Indiske selvsamle-transciever, uBITx. Jeg efterlyser hermed hjælpere og 
udstillere til dagen. Der vil komme mere om dagen i OZ6HR Nyt. Måneden afsluttes med LAN Party. 
Husk også EDR arrangementet 2. maj, og Mikrobølgedagen 16. maj. Se selv kalenderen på hjemmesiden.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for godt arbejde, og godt samarbejde i det forløbne år, og for 
medlemmernes opbakning til arrangementerne. Jeg håber det fortsætter, både med jer der tager initiativ til
arrangementer og jer der hjælper eller besøger dem. Uden jer går det jo ikke.

Beretning blev herefter af forsamlingen énstemmigt godkendt.

3) Kassereren forelagde det reviderede regnskab
Kassereren OZ4FD Flemming gennemgik det reviderede regnskab punkt for punkt. Årets resultat
viser i forhold til sidste år et driftsoverskud.
Spørgsmål ang. negative renter fra Sydbank og det gælder fra 1. maj 2020.
Regnskab blev herefter énstemmigt godkendt.

4) Fastsættelse af indskud og kontingenter
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 360 kr. og uændret indskud på 0 kr. for året 2020. Godkendt.

5) Byggefonden
Bestyrelsen oplyste, at der ikke er indsat nogen midler på byggefonden i 2018. Godkendt.

6) Indkomne forslag
Forslag fra John OZ1QZ. Bladet OZ6HR nyt nedlægges – alternativt blade udsendes ikke længere.
Forslaget drøftes – Flemming 5AGK tilslutter sig forslaget om at nedlægge det fysiske blad. Bent 2WT 
ønsker at bladet skal bestå men må gerne overgå til Web/PDF. Jørgen 1JS tilslutter sig forslaget med at 
beholde bladet, men skal være PDF på websiden – Marck 7MC forslår at det ændres som et nyhedsbrev 
Knud 1KWJ tilslutter sig til et pdf format på websiden. Verner vil også have det som pdf.
Beslutning: Bladet OZ6HR skal overgå til elektronisk pdf og henligger på websiden og kan evt. 
printes her i klubben. Ole OZ2OE konkluderer at blade i alt fald skal ud 4 gange årlig i stort eller småt 
indhold. Facebook gruppen OZ6HR - John mener, at vi har for mange kommunikations kanaler og bør 
begrænses. Drøftes under eventuelt. Bent 2WT synes, at Facebook ’kanalen’ skal fortsætte.



7) Valg af Formand
2 Bestyrelsesposter
2 bestyrelsessuppleanter

På valg er John OZ1QZ som ikke ønsker genvalg. Jørgen OZ1JS modtager ikke genvalg, Arne Bo 
OZ0ABK, Ole OZ2OE og Arne OZ4VW modtager genvalg.

Flere af medlemmerne takker John for hans arbejde i klubben. Større drøftelse og heftig debat af hvem 
der skal stille op som Formand. Jørgen 1JS mener, at det er et FORMANDSVALG og 
generalforsamlingen skal drøfte eventuelle emner da John nu ikke ønsker længere at stille op. Flere 
indlæg og forslag blev drøftet.
Marck stiller efter drøftelser op og han blev stemt ind som formand enstemmigt.

Herefter går vi over til valg af 2 bestyrelsesposter. John OZ1QZ siger en stor tak til afgående Jørgen 
OZ1JS for hans arbejde i bestyrelsen.
Flemming OZ5AGK stiller op til en bestyrelsespost. Arne Bo modtager genvalg. Peter OZ7PBI stiller 
også op til en bestyrelsespost.
Afstemning sker skriftligt idet der er i alt 3 personer der stiller op. Stemmetæller er OZ1KWJ Knud og 
Verner OZ5TG.
Resultatet af den skriftlige afstemning: 44 stemmer er afgivet – resultatet Arne 16 stemmer Flemming 
18 og Peter 10. Valgt er Arne Bo og Flemming.

Som bestyrelsessuppleanter blev genvalgt: Arne 4VW og OZ2OE Ole 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant
OZ5WT Bent genvalgt som revisor og OZ5ZI Finni genvalgt som revisorsuppleant.
Bent og Finni blev genvalgt.

9) Eventuelt
Bent fortæller at et udvalg som se på klubben billeder. Udvalget er i tvivl om hvad arbejdet skal 
ende ud med.  Enkelte billeder kunne jo f.eks. sættes i bladet – skiftende.
Jørgen vil gerne gøre reklame for EDR – der bliver holdt et EDR tema arrangement her i 
klubben.
John spørger ind m.h.t. billederne – skal de scannes ind som evt. kunne lægges på dvd som 
dokumentation og historisk.
Drøftelser omkring EDR-arrangement om medlemmer / ikke medlemmer kan deltage?
John OZ1QZ reklamerer for det arrangement omkring hans arrangement den 18. april bBitx
OZ7P Per slår et slag for aktivitet m.h.t. 4 meter antenne projektet.
OZ7P Per ønsker at der er mere styr på værktøj i værkstedet – Jørgen lover nu, at får styr på 
værktøjet.

Dirigenten OZ2OE afsluttede generalforsamlingen kl. 22:07.

Dirigent OZ2OE Ole Referent OZ5VO Lars Ole


