
Referat Hos OZ6HR: Parallelvej 6A, 8751 Gedved 

Generalforsamling Tilstede 

OZ7SB Søren, OZ7GU Gunner, OZ5ZI Finni, OZ1JS 

Jørgen, OZ1RT Reiner, OZ5TG Verner, OZ4MAX Max, 

OZ1EPA Morgens, OZ1QZ John, OZ1LNV Karsten, 

OZ7PBI Peter, OZ3ANT Karsten, OZ2OE Ole, OZ1HJS 

Helge, OZ1KWJ Knud, OZ2SF Svend, OZ3NJ, OZ1HPE 

Arne, OZ6JON Jon, OZ1QP Jens, OZ4VW Arne, 

OZ5AGK Flemming, OZ1MPE Mads, OZ1GRL Arne 

OZ0HD Kim, OZ0ABK Arne Bo, OZ4FD Flemming, 

OZ7MC Marck. I alt 28 deltagere. 

01-07-2021 Referent OZ1MPE 

 

 

 

1) Valg af dirigent 

OZ1MPE blev valgt til dirigent  

 

2) Formandens beretning. 
Hele den sidste periode var meget berørt af Cornona og klubben lukket ned fra december til slutning 

af maj med opstart den 27/5. 

 

Der har været aktivitet på 145.425 som radio klubaften, mange deltog heri. 

 

Der har været rævejagter med stor indsats fra OZ1QZ, OZ2OE samt OZ1KR. 

 

Der har i perioden ikke været stor aktivitet med klub call OZ6HR, hverken i testerne eller i Flora Fauna. 

 

Derefter var der spørgsmål, bl.a. omkring klubblad eller måske mest om det ikke udsendte klubblad. 

 

Der var nogle kommentarer omkring klubbens licens og hvorfor der ikke var skiftet ansvarlig for dette. 

 

Der var også enkelte spørgsmål, som ikke havde noget med beretningen at gøre. Disse blev henvist til  

Punktet Eventuelt. 

 

Der var også spørgsmål omkring nøgleboks. Der ligger allerede forskellige forslag, der arbejdes med. 

 

Beretningen blev godkendt med 26 stemmer for og 1 imod. 

 

3) Kassereren forelagde det reviderede regnskab 

2021 foreslås som værende kontingentfrit. 

OZ1IQP mente ikke, det skulle være kontingentfrit, men vi bare skulle bruge nogle flere penge. 

Det blev på generalforsamlingen vedtaget, at 2021 bliver kontingentfrit. 

 

Regnskab godkendt med 26 stemmer for og 1 imod. 
 

4) Fastsættelse af indskud og kontingenter 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 360 kr.  Godkend 
 

5) Byggefonden 

Der er ikke brugt af kontoen i årets løb (på nær lidt strafrenter). 
 
 

6) Indkomne forslag 

Fra bestyrelsen var der indkommet et forslag til en lille rettelse for at slette linjen med indskud 

Dette blev vedtaget. 

 

De to andre forslag blev trukket af forslagsstilleren OZ1GRL. 

 

7) Valg af Formand 

2 Bestyrelsesposter 



3 bestyrelsessuppleanter 

 

På valg er Flemming OZ4FD som ønsker genvalg.  OZ5VO modtager ikke genvalg. 

OZ4FD genopstillede og der var forslag om OZ1GRL samt OZ7PBI.  

 

Stemmeoptællingen sagde som følger:  

OZ4FD    20 stemmer  

 

OZ1GRL 15 stemmer 

 

OZ7PBI   6 stemmer  

 

Da der er én, der er udtrådt af bestyrelsen, blev OZ7PBI valgt til den ét-årige plads.  

De to øvrige er valgt for 2 år. 
 

Som bestyrelsessuppleanter blev genvalgt: Ole OZ2OE og Verner OZ4VW. 
 

 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant 

OZ5WT Bent genvalgt som revisor, og Finni OZ5ZI revisorsuppleant. 

 

 

9) Eventuelt 

OZ1IQP mente, at der skulle lidt korrekturlæsning på de forskellige dokumenter. 

 

OZ1QZ ville gerne se en mere synlig formand. 

 

OZ1JS havde et kort indlæg omkring nye regler for told og moms, mere følger i næste OZ. 

 

OZ5TG fortalte om ”Klubpoint i NAC-tester” og Locartor-konkurrencen. 

 

OZ1JS fortalte om fonden, der bliver samlet penge i. 

 

OZ7MC lukker og slukker generalforsamlingen. 
 

             Dirigenten OZ4VW   

 

 

Dirigent OZ1MPE Mads Pedersen  Referent OZ4VW Arne Fast  


