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Generalforsamling Tilstede 

OZ0ABK, OZ1CTU, OZ1HPE, OZ3ZU, OZ4MAX, 

OZ5ZI, OZ7SB, OZ5VO, OZ1KW, OZ7P, OZ1LNV, 
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OZ2AKM, OZ5TG 

10-03-22 Referent OZ0ABK 

 

Formanden, OZ7PBI Peter, bød velkommen til den ordinære generalforsamling og udbad sig forslag til dirigent. 

 

1) Valg af dirigent. OZ5TG Verner blev valgt 

 

 

2) Formandens beretning.  Det blev godkendt.  

             Gedved, den 10. marts 2022 

 

Formandens beretning den 10. marts på OZ6HR’ generalforsamling! 

I september måned 2021 overtog jeg formandsposten efter Mark, OZ7MC, fordi han pga 

             arbejde ikke længere havde tid til at påtage sig dette hverv. Den første udfordring var at få 

loppemarkedet til at løbe af stablen, hvilket gik som det skulle. Takket være de mange 

dygtige hjælpere, som virkelig gjorde en indsats for det vellykkede arrangement. 

Den 18. oktober 2021 holdt Lars Ole, OZ5VO foredrag om FT-8 og den 2 december viste 

Ole, OZ2OE hvordan vi skulle åbne TX på en IC-7300 og IC-705, det var vældig 

interessant. Den 9. december holdt vi juleafslutning og gik på juleferie. En stor tak til 

Arne Lund for dette arrangement. 

Året 2022 startede med at vi lukkede klubben ned pga den smitsomme corona variant. 

Den 10. februar 2022 fik vi udleveret komponenter til den variable laboratorie 

strømforsyning, som nogen af os arbejder med på loddeholdet. Verner, OZ5TG holdt 

foredrag om månerefleksion, som var vældig interessant har jeg fået at vide. Hvilket jeg i 

øvrigt også selv synes. 

             Arne Paulsen er startet med et automation workshop om mandagen, som er vældig godt besøgt. 

Der har været kørt contest og en del rævejagter i og omkring Horsens, som John, OZ1QZ 

har stået for. 

Der er indkøbt nye parpirkurve, Tak til Arne Lund, OZ1GRL for det. Lyset udenfor er 

lavet efter henvendelse til kommunen. 

Der ligger en del arrangementer på bedding, herunder foredraget med Reiner, OZ1RT om, 

hvordan han kom til Danmark under 2. verdenskrig som 5 årig. Desværre er dette foredrag 

udsat indtil videre, ligesom vores Old Timer Træf. 

Vi må ikke glemme indkøbet af Ham Radio Deluxe i købeversionen og den nye computer, 

som er opstillet i værkstedet. Også en stor tak til Lars Ole, OZ5VO for opsætning af 

computeren i radiorummet og installation af Ham Radio Deluxe. 

PS Jeg kan sige, at loddeholdet kører stadig om tirsdagen under ledelse af Ole, OZ2OE. 

Og med det siger jeg tak for ordet. 

Med venlig hilsen 

OZ7PBI, Peter Bregenov 

 
 

 

3) Kassereren forelagde det reviderede regnskab. Der bliver spurgt til de høje gebyr fra banken. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

4) Fastsættelse af og kontingenter. Uændret 

 

 

5) Byggefonden. Intet overført. 

 

 
 



6) Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 

 

 

7) Valg af Formand. OZ7PBI blev genvalgt som formand. 

2 Bestyrelsesposter. Arne Paulsen 19 stemmer OZ6JON - Jan Otto 13 -OZ2KWL Kim 11 

2 Bestyrelsessuppleanter. OZ2KWL Kim stemt til 1 suppleant og OZ2OE Ole valgt til 2 suppleant 

 

 

 

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

genvalgt som revisorsuppleant. 

 

 

9) Eventuelt. Peter spørger om interessere for Old timer træf. Arne Fast syns vi skal vente med at 

afholde det. Det bliver anbefalet og slå Old timer træf, sammen med sommerudflugt. OZ5WT Bent 

fortælle om 4 meter antenne som virker rigtig fin. OZ5VO Lars Ole fortælle om at han vil vise det 

nye Ham radio deluxes og brug af radioer, den nye PC som kører med Windous 11. OZ6JON Jan 

Otto tog 1 post til kaffetjans. OZ4VW Arne Fast at den 04 maj vil EDR komme i klubben og 

fortælle om EDR. Og at der er Micobølge dag den 07.04.22. 

 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl.: 20:29. 

 

 

Dirigent Verner OZ5TG Referent OZ0ABK Arne Bo 


