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Ordinær generalforsamling
torsdag 8. marts 2018
Formanden, OZ1QZ John, bød velkommen til den ordinære generalforsamling og udbad sig forslag til dirigent.
1) Valg af dirigent
OZ2OE Ole valgt. Han konstaterede
generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.
2) Formandens beretning
Medlemsstatus: Der er registreret
106 ”faste” medlemmer, og det er
uden dem der er tilmeldt LAN Party.
Regnes de alle med, kan vi komme i
nærheden af 128.
I efteråret 2017 er et tidligere medlem, OZ1BBE Bent Jahn, afgået ved
døden. Bent har ikke været med i en
del år, men i hans aktive periode deltog han gerne i de portable contester. Han var en meget farverig personlighed, og han kunne som få være klubbens auktionarius på en særdeles levende måde; så meget, at
ingen kunne være sikker på ikke at
få noget med hjem på klubbens auktioner. Lad os mindes OZ1BBE med
et øjebliks stilhed.

Aktiviteter forløbne år: Forgangne
periode har budt på mange forskellige aktiviteter, og med fin tilslutning.
Det største arrangement var 20. maj,
da vi afholdt ”Arduino og CW workshop” med stor deltagelse fra det
ganske land. En rigtig god dag med
god reklame for OZ6HR. Tak til
OZ1JS for at være initiativtager og
tovholder på projektet.
Et andet teknisk projekt der har været til stor gavn for OZ6HR er
VNArduinoen. En pæn del af klubbens medlemmer har med
OZ5AGK´s hjælp, fået lavet et fremragende instrument med mange muligheder. Tak til Flemming for den
store indsats, og de mange timer du
har lagt i projektet.
Derudover kan nævnes:
Sommerudflugten 17/6 til Telegrafmuseets samling i Fredericia. En
hyggelig dag i dejligt vejr. Der var
forårets og efterårets LAN party, som
altid er godt besøgt. Vi har besøgt
det lokale Insero, der virkeligt imponerede. Tak til Mads for initiativet.
De seneste store arrangementer,
juleafslutningen og Old timer træf,
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var igen et tilløbsstykke. Mange
mennesker og godt humør.
Ellers kan nævnes besøg på Lundum bryggeri, rengøring og oprydningsdag (noget der bør gentages
jævnligt), besøg på Delta med Herning afdelingen, besøg på teknisk
museum i Østbirk v. OZ1HJS, HF
Field Day hos OZ7SKB og et besøg
på Anton Stormlunds Historiske
samling.
Desuden har lokalerne været lånt ud
til andre gode arrangementer, såsom
spejdernes JOTA weekend, generalforsamling og senere loppemarked til
fordel for Yding repeateren, EDR
områdemøde og EDR regionsmøde.
Af ovenstående fremgår det at lokalerne har været flittigt brugt, men der
er meget mere aktivitet her. Til eksempel har der været kørt 80 m test
10 søndage i 2017, og denne gang
lykkedes det os (OZ1DSD, OZ1JS
og OZ1QZ) at vinde testen og få pokalen i hus! Vi er allerede i gang med
et forsøg på at beholde den, og det
er der heldigvis nogle af klubbens
medlemmer der hjælper med. I søndags var der således 7 lokale i gang
hjemmefra, OZ1FDE, OZ2OE,
OZ2SF, OF4VW, OZ5WT, OZ5XR
og OZ7PBI. Tak for pointene. Klubben har også for første gang i nyere
tid deltaget i en større contest over

en weekend, nemlig SAC testen. Det
var meget lærerigt, og jeg håber på
en gentagelse. Til info fik vi en placering i det brede midterfelt. Nu har vi
udstyret, og når vi bliver dygtigere,
kan vi måske blande os med dem,
der har topplaceringer. Jeg håber,
der er flere, der får lyst til at deltage.
I 2017 blev der indført et nyt begreb,
inspirationsforedrag. Meningen var,
at medlemmerne kunne tage et projekt med, ikke nødvendigvis færdigt,
men som en appetitvækker til os andre. Der har været nogle stykker, tak
til jer, der deler med os andre.
I foråret blev der også indført begrebet miniforedrag. OZ2OE lovede os
at fortælle om klubbens instrumenter
og hvorledes de bliver brugt; det gør
han i små bidder af godt en halv times varighed. Det har han nu gjort
stort set hver måned siden. Det første var om oscilloskopet, og kendetegnende for foredragene har været,
at de er meget lærerige og let forståelige, så stor tak til Ole for initiativet.
I den forbindelse kan nævnes, at
vores instrumentpark er blevet udvidet betydeligt og er nu mange gange
bedre en tidligere. Det har dog ikke
været uden omkostninger, men et
godt tilbud er svært at sige nej til.
Kassereren nævner det nok i sin beretning. Ole har derved også fået
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mere at arbejde med, og har lovet at
hjælpe til med brugen af det. Så måske udvides rækken af miniforedrag.
Øvrige ændringer der er sket i 2017:
Den vigtigste er nok vores SMS service. Der udsendes en SMS til alle
medlemmer, som er tilmeldt ordningen. Disse sendes som en ”husker”
ved et arrangement eller ved en
eventuel ændring.
Eftermiddagsåbning: Desværre blev
eftermiddagsåbningen ikke ved med
at trække den store tilslutning, så
den blev afskaffet i efteråret.
Men det har ikke været uden udfordringer i bestyrelsesarbejdet. Det
tilbagevendende problem har været
at finde personel til kaffebrygning og
forplejning. For år tilbage var det ikke noget problem, men nu er der
ingen, der vil tage tjansen. Måske
fordi vi efterhånden er temmelig
mange fremmødte på klubaftenerne
og at der sker mange spændende
ting, der også kan have kaffebryggernes interesse. Og det er både
mandag og torsdag. Der har været
forsøgt forskellige modeller for at
gøre kantinearbejdet nemmere, men
en fast kantinemand/dame, ville være ønskelig. Så henvend dig gerne,
hvis du vil tage arbejdet. Alternativt
kan vi på sigt blive nødt til at ændre
på konceptet.
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Fremtiden: Der er indledt samarbejde med Gedved skole, noget I kan
læse om i kommende 6HR nyt. Af
arrangementer i nærmeste fremtid
hvor OZ6HR deltager, skal nævnes
Mikrobølgedagen den 21/4, med
OZ2OE som tovholder, og det foregår her i klublokalerne. Der er Agerskovmødet den 7/4 og World
Amateur Radio day den 18/4. De
sidstnævnte kan der læses mere om
i det nye OZ.
Som det fremgår af ovenstående,
har der været mange der har gjort,
og stadig gør en stor indsats for at
gøre klublivet attraktivt i 2017 og
2018. Stor tak til jer; jeg håber det
fortsætter.
Beretning énstemmigt godkendt.
3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab
Kassereren OZ4FD Flemming gennemgik det reviderede regnskab
punkt for punkt. Årets resultat viser
et driftsunderskud på 19.546,- kr.
Primær årsag hertil er nyanskaffelser
på 46.679,60 kr.
OZ1RT foreslog, at man skal kunne
se både indtægter og udgifter for
køkkendriften. OZ1IQP havde et
spørgsmål til instrumenter, som blev
købt i 2017.
OZ5WT havde et spørgsmål til for-
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sikringer ang. ansvar, antennemaster, udstyr mv. OZ1JS svarede, at
der arbejdes på at få en assurandør
ud. OZ2SF kommenterede, at der
bør undersøges mulighed for at få
forsikret enkelte udstyr. OZ1IQP anbefalede at få undersøgt bestyrelsesforsikring. OZ1KWJ samt
OZ4VW anbefalede også at få undersøgt forsikringsforholdene.
OZ1JS opfordrede til at tage kontakt
til bestyrelsen, hvis man har kendskab eller forslag til konkrete forsikringsselskaber.
OZ1IQP havde spørgsmål til bredbånd/internet. Det blev forklaret, at
beløbet dækker både 100/100 Mbit
fiberbredbånd samt DK Hostmaster
og webhotel.
Regnskab énstemmigt godkendt.
4) Fastsættelse af indskud og kontingenter
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 360 kr. og uændret indskud
på 0 kr. for året 2018. Godkendt.
5) Byggefonden
Bestyrelsen oplyste, at der ikke er
indsat noget på byggefonden i 2017.
Godkendt.

6) Indkomne forslag
Der var indkommet 4 forslag til vedtægtsændringer. 3 forslag på §6 og 1
forslag på §7.
Hver forslagsstiller læste forslagene
op.
Forslag til §6 fra OZ1QZ er at notere,
at alle i bestyrelsen ”bør” være medlem af EDR i stedet for ”skal”. Begrundelsen er, at EDR har lavet
samme ændring. OZ5AGK trak sit
forslag. OZ1JS foreslog helt at droppe pasus om medlemskab af EDR.
OZ5WT, OZ2SF, OZ4VW og
OZ1KWJ foreslog ”bør”. OZ1HJS
spurgte ind til klubbens medlemskab
af EDR og foreslog ordet ”tilrådes”.
OZ1IQP ville gerne have, at forslag
til vedtægtsændringer skulle have
været fremlagt på forhånd. Han foreslog samtidig, at teksten ændres til
”Formanden skal være medlem af
EDR”.
Afstemning: 18 personer ud af 27
stemmeberettigede stemte for forslaget fra OZ1QZ ang. ”bør”.
Forslag til §7 fra OZ1QZ var at tilrette §7, så referater fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden.
OZ1IQP: Er det et problem ang. oplæsning af evt. personsager?
Afstemning: Alle stemte for.
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7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter
Til formand blev opstillet: OZ1QZ
John. Genvalgt uden modkandidater.
OZ1QZ kommenterede, at det vil
være hans sidste formandsperiode.
Til bestyrelsesmedlemmer: OZ1JS
Jørgen (modtager genvalg) og
OZ5AGK Flemming (ønsker ikke
genvalg) var på valg. OZ1JS Jørgen
og OZ0ABK Arne Bo valgt til bestyrelsen uden modkandidater.
Som bestyrelsessuppleanter blev
opstillet:
OZ4VW Arne Fast (17 stemmer),
OZ1GRL Arne Lund (10 stemmer),
OZ5ZI Finni Syndergaard (3 stemmer), OZ2OE Ole Nykjær (20 stemmer) og Martin Lund (2 stemmer).
Stemmetællere: OZ1KWJ Knud og
OZ5WT Bent.
Valgt blev derved OZ2OE Ole
Nykjær (1. suppleant) og OZ4VW
Arne Fast (2. suppleant).
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
OZ5WT Bent genvalgt som revisor
og OZ5ZI Finni genvalgt som revisorsuppleant.
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9) Eventuelt
OZ5AGK opfordrede bestyrelsen til
at indkalde til medlemsmøder samt
ved vedtægtsændringer at diskutere
det med bestyrelsen, inden man laver et forslag. Nogle tilsluttede sig
forslaget om medlemsmøderne. Det
fik flere andre til at tage ordet og advare mod at udvande bestyrelsens
kompetence og råderum. Derudover
var der en del af generalforsamlingens deltagere, der udtrykte tilfredshed med det nuværende informationsniveau, da der jævnligt informeres under det fælles kaffebord.

Dirigenten OZ2OE afsluttede generalforsamlingen kl. 21.15.

Tilstede var: OZ1HJS, OZ1KWJ,
OZ1LNV, OZ4MAX, OZ1RT,
OZ7PBI, OZ7SB, Martin Lund,
OZ4VW, OZ5WT, OZ1FE, OZ5ZI,
OZ2SF, OZ1GRL, Anette Olesen,
Lene Pedersen, OZ0ABK, OZ1IQP,
OZ1AAP, OZ1EBA, OZ5AGK,
OZ2OE, OZ1QZ, OZ1JS, OZ4FD,
OZ1MPE, OZ3VP, OZ1HPE,
OZ1GPC
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Klubmøder og arrangementer
April
Sø

1 Aktivitetstest

Ma

2 Lukket pga. helligdag

To

5 Aktivitetsudvalgsmøde og bestyrelsesmøde

To

5 Radioamatørteknik

Ma

9 Internet Of Things - Arduino mm.

To

12 Miniforedrag om måleinstrumenter: Transceiver
målinger i praksis

Ma

16 Internet Of Things - Arduino mm.

To

19 Foredrag: LOTW, logprogrammer mm., Part 2

Lø

21 Mikrobølgedagen

Ma

23 Internet Of Things - Arduino mm.

To

26 Radioamatørteknik

To

26 Aktivitetsudvalgsmøde og bestyrelsesmøde

Ma

30 Internet Of Things - Arduino mm.

Maj
To

3 Radioamatørteknik

Sø

6 Aktivitetstest

Ma

7 Internet Of Things - Arduino mm.

To

10 Lukket pga. helligdag

Fr

11 LAN Party

Ma

14 Internet Of Things - Arduino mm.

To

17 Radioamatørteknik

Ma

21 Lukket pga. helligdag

To

24 Radioamatørteknik

Ma

28 Internet Of Things - Arduino mm.

To

31 Radioamatørteknik

Åbningstid: 19-22.30 ▪ Aktiviteter starter kl. 19.30 ▪ LAN Party: Fredag kl. 17 til lørdag kl. 21.
Der tages forbehold for ændringer. Evt. ændringer bliver oplyst på hjemmesiden www.oz6hr.dk og via Amatørnyt over repeateren.
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Klubmøder og arrangementer
Juni
Sø

3 Aktivitetstest

Ma

4 Vi bygger og skriver kode

To

7 Radioamatørteknik

Ma

11 Internet Of Things - Arduino mm.

To

14 Radioamatørteknik

Lø

16 Sommerudflugt

Sommerferie

Vi holder sommerferie efter sommerudflugten
og indtil august måned.
Det kan være, at der holdes åbent
i løbet af sommerferien.
Hold øje med Facebook-gruppen!

Åbningstid: 19-22.30 ▪ Aktiviteter starter kl. 19.30 ▪ LAN Party: Fredag kl. 17 til lørdag kl. 21.
Der tages forbehold for ændringer. Evt. ændringer bliver oplyst på hjemmesiden www.oz6hr.dk og via Amatørnyt over repeateren.
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LOTW, logprogrammer mm, Part 2
Torsdag den 19. april kl. 19.30 vil
Arne, OZ4VW, følge op på det udmærkede foredrag om logprogrammer, som han tidligere har afholdt i
klubben. Denne gang vil vi høre om,

hvordan du kommer i gang, men også brugen af det efterfølgende, ved
ansøgning om diplomer osv.
Bemærk: Foredraget er flyttet fra den
22. marts.
OZ1QZ John

Samarbejde med Gedved Skole
OZ6HR har i 2018 indledt et samarbejde med Gedved Skole. På skolen
har vi kontakt med en lærer, som har
et valghold, der er sammensat af
elever fra 8. klasse fra en række
skoler i omegnen. Holdet beskæftiger sig med teknologi og kodning og
har senest arbejdet med at udvikle
apps til smartphones. I det forløb var
Jørgen, OZ1JS, inviteret som ekstern evaluator til de afsluttende lektioner, hvor eleverne præsenterede
deres produkter.
John, OZ1QZ, og Jørgen har efterfølgende været til møde med skolelederen. På mødet blev det aftalt, at
klubben og skolen i samarbejde søger at etablere to forløb.

Det ene skal foregå på 5. – 6. klassetrin og være en introduktion til det
at skrive kode: At lave applikationer
til computere, tablets og smartphones. Forløbet tager afsæt i et stort
internationalt projekt, som hedder
Hour of Code. Varighed to timer.
Det andet skal foregå på valgholdet
og være en introduktion til at bygge
og kode med Arduino. Det bliver et
forløb, som skal vare en hel skoledag.
Begge workshops kommer til at foregå i klubbens lokaler inden for almindelig skoletid.
Jørgen er tovholder, så har du
spørgsmål, lyst til at deltage eller
konstruktive forslag, er det ham, du
skal henvende dig til.
OZ1JS Jørgen
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Klubben holder sommerudflugt lørdag den 16. juni 2018.
Der kom et godt forslag til sommerudflugt efter generalforsamlingen.
Forslaget lød på at tage en tur med
veteranbanen Bryrup-Vrads.
Hvis vi kan stille med mindst 25 personer, kan vi tilmed få arrangeret et
særtog, kun for os! Ellers er der planlagte afgange 4 gange om lørdagen,
startende kl. 12 og sluttende kl.
15.20 fra Bryrup.
Forslaget lyder på at tage toget kl. 12
fra Bryrup og spise den medbragte
frokost i Vrads. Det er endnu uvist,
om der er et overdækket sted, hvor vi
kan spise, hvis det regner, men der
skulle være borde og bænke 200
meter fra Vrads Station. Herefter kan
vi tage toget retur fra Vrads til Bryrup
kl. 14, kl. 15 eller kl. 16, afhængig af
hvor meget man vil se i Vrads.
Togbilletten koster 70 kr. pr. person
(egenbetaling) og tager et kvarter
hver vej.
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Ud over det fascinerende at køre
med et stadigt velfungerende veterantog, er det oplagt at krydre togturen med noget radioaktivitet. Det kan
f.eks. være rævejagt eller Flora Fauna (Gammel Ry eller Gudenådalen
er vist nærmest). Hvis du har gode
idéer eller gerne vil hjælpe til med
planlægningen, så sig endelig til!
Planen indtil videre lyder på at køre
fra klubben kl. 9. Det planlægges
senere, om vi kører direkte til Bryrup
eller gør et stop andetsteds på vejen.
Se flere informationer her:
www.veteranbanen.dk.
Husk at tage frokosten med!
Vi ser frem til en som sædvanlig hyggelig sommerudflugt - i andre omgivelser end vi går i til dagligt!
Tilmelding senest torsdag den 7. juni
til Mads på tlf. 26 32 61 28, e-mail
post@oz6hr.dk eller på liste i klubben.
OZ1MPE Mads
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Nogle tanker bag afholdelse af
Mikrobølgedag den 21. april i
OZ6HR's lokaler.
Aktivitet skal der til:
Der findes et forholdsvis stort antal
amatører med udstyr til og interesse
for mikrobølge – fra 1 GHz og opad
– men på trods heraf, så er aktiviteten begrænset. Det meste foregår i
NAC aktivitetstesterne, der afholdes
én gang om måneden: den 3. tirsdag
på 1296 MHz og den 4. tirsdag på de
øvrige, højere, mikrobølgebånd.
Er man så heldig at bo rimelig frit,
samt har en stor antenne og god effekt, kan man opnå lange forbindelser. De bedste når 600 – 700 km ud.
Men mange har mere begrænsede
muligheder og udstyr, og kan derfor
kun række nogle få ”nabo” amatører
indenfor en afstand af måske 100
km. Så kan mikrobølge godt være en
begrænset fornøjelse.

information, så mød op og hjælp
med til at vi får en hyggelig dag.

Derfor er det vigtigt med arrangementer, der stimulerer aktiviteten. Er
man allerede QRV på mikrobølge, så
tag grejet frem og få det prøvet af
(eller støvet af – hi). Er man midt i et
byggeprojekt, så tag det med og del
planerne med andre - og er man mere til socialt samvær og lidt teknisk

Så i år vil jeg prøve noget lidt andet.
Udover at arrangere en portabel aktivitet på 10 og 24 GHz (og højere,
hvis der findes deltagere), bliver der
et åbent hus arrangement i OZ6HR.
Klubben har god plads, vi ligger centralt i forhold til det meste af Jylland/
Fyn og området er velforsynet med

Det lokale initiativ:
Interessen for disse mikrobølge aktiviteter har dog altid været der – derfor har jeg i en del år skrevet rundt til
tidligere deltagere og arrangeret aktivitetsdage. Det har været rimeligt
succesfuldt, både med hensyn til
antal deltagere og de opnåede resultater.
Men der har manglet noget. Dels
”mødtes” vi kun på afstand og dels
gik invitationerne ud til dem, der allerede var aktive. Der var ikke noget
rettet imod begyndere (indenfor mikrobølge teknik) eller for alle dem,
der kunne være interesserede.
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bakker til de praktiske forsøg. Den
lokale mikrobølge beacon, OZ5SHF
på Yding Skovhøj – med sendere på
samtlige bånd: 1296, 2320, 3400,
5760, 10368 og 24048 MHz – ligger
lige om hjørnet, som en praktisk signalkilde frekvenslåst med GPS nøjagtighed.

Aktivitet fra foden af tårnet på Ejer
Bavnehøj
Jeg håber, at rigtig mange vil deltage. Enten ved at tage turen til Horsens eller ved at være med ”i den
anden ende”, når vi laver forbindelser om eftermiddagen – og at arrangementet vil skabe fornyet interesse
for den del af vores hobby, der foregår på mikrobølge.
Programmet kort fortalt:
Udgangspunktet er OZ6HR's lokaler.
Her er plads til 30 mennesker i fællesrummet. Vi har desuden et separat radiooperatørrum, et mødelokale,

13

værksted og køkken, så der er rum
nok. Udendørs både en asfalteret
plads og en græsplæne til kortdistance eksperimenter. Parkering er
ved døren.
Starttidspunkt er sat til kl. 10, men
lokalerne vil være åbne fra 9-tiden.
Der vil være rundstykker, ost mv.
samt kaffe til en pris af 25,- kr. Det
inkluderer fri kaffe resten af dagen.
Tilmelding nødvendig.
I løbet af formiddagen er der forskellige aktiviteter:
1. Måling på udstyr. Klubben råder
bl.a. over frekvenstæller, Noise
Figure Meter, Power Meter og
Spectrumanalyzer til 24 GHz. Der
vil også være testsignaler på alle
bånd op til 76 GHz.
2. Loppemarked. Tag med, hvis du
har noget derhjemme, som du vil
af med. Tilmelding ikke nødvendig, man finder bare et passende
sted og går i gang.
3. Miniforedrag om mikrobølge relevante emner. Foreløbig er planlagt: ”Hjemmelavet testudstyr til
GHz” og ”Fra vejrradar til EME
antenne”. Desuden satser jeg på,
at andre af dagens deltagere vil
fortælle om et projekt, en oplevelse eller andet spændende. Mini
foredrag er tænkt som korte indlæg – 10 min – gerne suppleret
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med billeder fra en PC. Det behøver ikke være særlig formelt eller
tilrettelagt.

Der bliver arrangeret frokost med 3
stykker smørrebrød plus én øl eller
vand til en pris af 50,- kr. Husk tilmelding.
Om eftermiddagen afvikles de aftalte
mikrobølge skeds. Jeg tager selv på
Ejer Bavnehøj. Af andre interessante
bakker i nærheden med nem adgang
kan nævnes: Yding Skovhøj, Purhøj,
Sorring Loddenhøj, Jelshøj (og Mols
Bjerge - hvis man orker turen). Deltagere der selv medbringer udstyr,
kan opsøge en passende placering
på én af bakkerne, eller køre med på
Ejer Bavnehøj. Interesserede tilskuere kan besøge én eller flere af de
portable stationer. Der er frit valg!

Når de aftalte skeds er afsluttet –
ved 15-tiden – mødes vi tilbage i
OZ6HR for at snakke lidt om dagens
aktivitet – hvad gik godt og hvad gik
skidt.
Praktiske oplysninger:
OZ6HR, Horsens EDR afdeling har
adressen: Parallelvej 6A, 8751 Gedved. Locator JO45WW02PK.
Tilmelding til Mikrobølgedag kan ske
til post@oz6hr.dk. Betaling for morgenkomplet (25 kr) og/eller frokost
(50 kr) skal ske via mobilpay til
25327106. Husk at angive call eller
navn. Seneste frist den 16. april
2018.
Tilmelding til mikrobølge sked – for
dem som ikke kommer til Horsens:
ole@oz2oe.dk
På vegne af Team OZ6HR

Selve sked programmet bliver sammensat i takt med at deltagende stationer melder sig. Jeg har allerede
tilmelding fra både Nord- og Sydjylland samt Nordtyskland. Den endelige plan bliver sendt direkte til deltagerne. Er man interesseret i at deltage, er det blot at kontakte mig på
ole@oz2oe.dk og fortælle lidt om
position og frekvensbånd.

OZ2OE, Ole

Se invitationen til Mikrobølgedagen
på højre side.
Se flere informationer her:
http://oz6hr.dk/projekter/mikroboelgedag
Her findes der også mere om historien bag.
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