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Der er også andre muligheder for at kontakte os.
Hjemmeside:
www.oz9hbo.mira.dk
E-mail:
info@oz9hbo.mira.dk
Tlf.:
96 10 08 09
(svarer kun på programsatte aftener)
Lokal frekvens:
Nyhedsudsendelse:
Klubaften:

EDR Holstebro

EDR Holstebro er en lokalafdeling af
landsforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatører EDR.
EDR Holstebro er stiftet den 3. februar
1950. Vores klublokale er i Aktivitetscentret Danmarksgade Skole, 1. sal nr. 9,
i Holstebro.
EDR Holstebros radioamatør kaldesignal
er OZ9HBO.

145,325 MHz
mandag kl.19.00
torsdag kl.19.30

EDR Holstebros bestyrelse
Formand

OZ7ABM
Finn Christensen
oz7abm@worldonline.dk
tlf.: 96 10 72 71

Kasserer:

OZ1JMO

Sekretær:

OZ1MD
Knud
knudm@post10.tele.dk

Bestyrmedl.:

OZ2LSS
Lars
oz2lss@qsl.net

Bestyrmedl.:

OZ9KV
Georg
george@post4.tele.dk

Suppleant:

OZ2KMP
Karsten
oz2kmp@qsl.net

Aktivitetsplan

Dette blad udkommer ca. fire gange om
året til EDR Holstebros medlemmer samt
på internettet. Heri vil de planlagte aktiviteter i EDR Holstebro for det kommende
kvartal fremgå. Endvidere indeholder
bladet også artikler om vores radioamatør
hobby.
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Anker

anker-oz1jmo@mail.tele.dk

Postadresse

EDR Holstebro - OZ9HBO
Postboks 1323
7500 Holstebro

EDR Holstebro
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Leder

blevet lagt på plads, selv om det er
klubbens medlemmer, der burde
lægge bladene på plads efter brug.

Ny formand, nye tider?
Selv om overskriften måske lægger op
til radikale ændringer i forhold til tidligere tider, bliver
dette ikke tilfældet,
dog kan det ikke
undgås, at der sker ændringer. Især
når man udskifter en så stor del af
bestyrelsen, som det skete på generalforsamlingen i år. Skulle der ske
ændringer eller komme til at foregå
ting i lokalafdelingen, man som
medlem ikke er enig i, vil jeg gerne
på bestyrelsens vegne opfordre til, at
man retter henvendelse til bestyrelsen med sin kritik, således at vi i afdelingen kan få en debat om, hvorledes vi gerne vil have tingene til at
fungere, vi er jo en demokratisk forening, hvor det enkelte medlem skal
høres ikke kun på generalforsamlingen, men også i hverdagen.
Den ene ændring, man vil opdage er
i den daglige færden på klubaftener.
Her vil én fra bestyrelsen være ansvarlig for, at der er mulighed for at
købe kaffe, og at der er mulighed for
at købe en eller anden form for kage,
men det er også dennes opgave at
sikre, at der bliver ryddet op efter
klubaften, dvs. skraldespanden og
askebægre lige er tømt og blade er
EDR Holstebro

2. Kvartal 2002

Side 3

Da jeg blev spurgt, om jeg kunne
forestille mig som formand for lokalafdelingen, gjorde jeg mig nogle
kraftige overvejelser, om jeg på nuværende tidspunkt var blevet ”jyde”
nok til at bestride formandsposten,
men også om, hvad foreningens ældre medlemmer ville sige til, at jeg
blev stillet op som formand. Det har
da også ligget mig meget på sinde, at
fordelingen i bestyrelsen afspejler
aldersspektret i foreningen.
Men jeg håber da, at man vil fortælle, hvis der er noget jeg gør, som
man ikke er enig i, eller der er noget
man gerne vil have, at der kommer
til at ske.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til
nok engang at takke Leif, OZ2ADC
og Tommy, OZ5KG for det arbejder, de har ydet for klubben, i den
tid de har siddet i bestyrelsen, og
håber da de forsat vil arbejde for
klubben, samt at vi ser dem på klubaftenerne.
Finn/OZ7ABM

Forsidebilledet

Lidt blandet fra fotoalbumet. Udstilling fra Midtkom på Vildsundmødet,
et par operatører til VHF contest og
en hjemmebygget tranceiver.
OZ9HBO
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Referat fra generalforsamlingen.
Referat af Generalforsamlingen i
OZ9HBO d. 14/02-02
Generalforsamlingen d. 14/2 begyndte kl. 19.30 og blev afholdt i
grupperum 2.
Fremmødte: OZ9KV, OZ1APS,
OZ1BUR, OZ5AFH, OZ1MD,
OZ4AL,
OZ9ABC,
OZ1JMO,
OZ2ADC, OZ2ANT, OZ2KMP,
OZ2LSS, OZ5KG, OZ7ABM,
OZ1EUO, OZ7L.
Traditionen tro, blev dagsorden fra
vedtægterne anvendt på generalforsamlingen. OZ2ADC foreslog sig
selv som dirigent, hvilket blev accepteret af generalforsamlingen.
Formandsberetningen.
Generalforsamling d. 14/2 2002
Beretning.
Så er det nu,
det er tid at gøre status for
året 2001. Jeg
vil
begynde
med en gennemgang af de
væsentlige aktiviteter i årets løb.
EDR Holstebro
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Nyindvalgt i bestyrelsen var
OZ7ABM
som
sekretær
og
OZ2ANT som suppleant
I februar var OZ1IKW herovre for at
demonstrere de QRP byggesæt, som
OZ reklamerer for. Det var en god
aften som der var mange, der deltog
i men der er vist ikke nogen som har
købt noget.
Det var meningen, der skulle være
opstart af teknisk kursus og begrænset teknisk kursus, men der var ingen tilmeldte til kurserne og bekendtgørelsen var heller ikke helt på
plads.
Vi havde en aften med rundtur på
nettet ved OZ2KMP og OZ2ANT
hvor de viste, hvor mange radioamatører sider der i virkeligheden er at
søge på.
I forlængelse af den nye bekendtgørelse forsøgte vi at deltage i en contest i OZ9HBO. Det var Tommy og
Ryan, der som drevne HF amatører
skulle hjælpe os igennem det, men
da dagen oprandt, var der ingen tilslutning til det (ÆRGERLIGT), for
det var vores intentioner at fremme
interessen for HF og komme til at
køre mere HF i klubregi, så vi ikke
kommer til at fremstå som en Walkieklub.
Men så kom fyrskibsweekend, som
mange havde set frem til, for oven
på sidste års succes var der noget at
leve op til.
Den blev afviklet på tilfredsstillende
måde og vi fik mange kontakter,
OZ9HBO

12. Årgang Nr. 2

AKTIVITETSPLAN

2. Kvartal 2002

som man kan se i bogen, som
OZ1JMO har lavet.
OZ1MD havde som sædvanlig lagt
antenner til, OZ2ADC og OZ1JMO
havde skaffet campingvogne, fyrmesteren lagde faciliteter og strøm til.
Så oprandt dagen, hvor vi skulle afholde fieldday, som mange af os i
klubben ser som en tradition, man
skal beholde og som er et af vore ansigter udadtil, der måtte vi desværre
konstatere, at interessen svigtede.
Ingen undtagen OZ2ADC og
OZ1JMO var interesserede. Som de
foregående år havde OZ1MD lovet
antenner men syntes, det var sjovere
at anvende dem ved OZ3EDR i
Struer.
Operatørerne syntes, det var sjovere
at komme ud til andre afdelinger og
besøge dem. Alt var klargjort det var
bare at udføre opgaven! Er det
fremtiden for vores aktiviteter?
Tænk over det.

oprettet på medlemmernes opfordring, der var en rimelig tilslutning.

Så kom bekendtgørelsen om den nye
D-licens på plads, og OZ3MC og
OZ2KMP afholdt i vores lokaler et
kursus for dem.
Der var ikke ret mange deltagere, og
de fik alle deres licenser, men da
deltagerne ikke kom fra vores område, fik vi heller ikke nye medlemmer.

Vi havde vedtaget at deltage i VHF
aktivitetstesten første tirsdag i måneden første gang i februar. Den
skulle afholdes i Sir Lyngbjerg, på
grund af den gode beliggenhed og
hvis vi skal have nye amatører, skal
der også være aktiviteter for dem,
ellers kan man ikke holde interessen
ved lige. Jeg må sige, det var en vellykket aktivitet, der var ikke det store fremmøde, men der var lige tilpas.
Fremover skal man nok finde en
QTH indendøre med faste antenner,

Så kom foredraget om at lave en
hjemmeside ved OZ2ANT som blev

EDR Holstebro
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Juleafslutning
Den blev afviklet som de foregående
år, dog med den forskel, at der ikke
var julelotteri. Det var fordi, det de
foregående år gav underskud og med
det fremmøde, der var i vente, var
der ikke penge til den aktivitet. Der
kom 7 medlemmer, og det stiller
spørgsmål ved om der skal være en
sådan aktivitet fremover.
2002
Nyhedsudsendelsen startede op, som
den plejer, nemlig mandagen efter
første klubaften, ”Der var ingen”,
anden gang var der heller ingen. Det
udlagde jeg som, at der ikke mere
var interesse om den aktivitet, så jeg
sluttede med den udsendelse.

OZ9HBO
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da der er meget forarbejde ved at afvikle den.
RESULTAT OG KONKLUSION
Som man kan se på årsregnskabet,
har vi haft et driftsoverskud på budgettet på ca. 1400 kr. OZ6PAC’s andel heraf er ca. 600 kr.
Med det medlemstal og kontingentindtægt, vi har haft i 2001, er det
hvad der kan præsters af aktiviteter,
så hvis der fremover skal være mere
aktivitet, har vi kun den mulighed at
komme ud af starthullerne og få fat i
flere medlemmer og få dem, der er
der til at bakke mere op om foreningen for én ting er helt sikker, udgifterne stiger hver år, og hvis der ikke
kommer flere medlemmer, er der
kun dem der er tilbage til at betale.
I det hele taget skal man tage stilling
til, om der skal være en EDRafdeling i Holstebro, og hvis man
mener det, skal der mere opbakning
til omkring de aktiviteter, der er, for
man skal ikke glemme, at de, der er
i bestyrelsen, arbejder frivillig og
uden løn og anden kompensation, og
de mister meget let lysten til det arbejde.
Hjemmeside.
Efter at OZ2KMP gik ud af bestyrelsen, overtog OZ2ANT hjemmesiden. Jeg må konstatere, at den ikke
blev redigeret af forskellige årsager,
den er nu opdateret, og det er min
opfattelse, at hvis vi ikke kan vedliEDR Holstebro
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geholde, den skal den lukkes. Det er
bare ærgerligt for det er også vores
ansigt udadtil.
Vi spurgte de nordlige afdelinger,
om vi i OZ9HBO måtte deltage i de
fællesmøder, de har deroppe,
for at udvikle et samarbejde og få
samme informationer fra vores hovedstyrelsesmedlem, som de øvrige
klubber., Vi blev modtaget med
glæde, og det er min opfattelse, at
det kan vi i fremtiden få megen glæde af, og det har bevirket, at vi nu er
med som forening på VILDSUNDMARKEDET, som i år afholdes d.
23/2 og vi har i år som opgave, at
sælge de emblemer, som man kan
vinde på - altså en slags indgangsbillet.
OZ2ADC Leif Korsgård
Kommentarer til formandens beretning.
Juleafslutning.
OZ1BUR efterlyste aktiviteter til juleafslutningen af social karakter således at man kunne medbringe familien denne aften, fx pladespil.
Bestyrelsen har været bange for at
bruge årets overskud til pladespil
hvorfor man har valgt at undlade
dette. Samtidig blev der opfordret
til, at man støtter op omkring de sociale arrangementer i klubben.

OZ9HBO
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Fieldday.
OZ1MD oplyste, at der til planlægningsmødet i forbindelse med fieldday kun var et fremmøde på 4 personer, hvoraf OZ2ADC ikke var
iblandt. Disse besluttede, at der i år
ikke skulle afvikles fieldday i
OZ9HBO, da dette ikke så realistisk
ud. Det er først efter dette møde, at
antennerne er blevet lånt ud til
OZ3EDR, ellers skulle de have været brugt i OZ9HBO.
OZ2ADC oplyste, at han var forhindret i at komme til dette møde pga.
arbejde, men at han var skuffet over,
at man ikke ville deltage i fielddayen, da han på dette tidspunkt
havde lavet et stort stykke arbejde i
denne forbindelse.
OZ1MD oplyste til dette, at det ikke
var første gang, at han følte sig trådt
på af den nuværende formand.
OZ2KMP oplyste, at han var mellem
dem, der havde besøgt andre afdelinger i forbindelse med fielddayen.
OZ2KMP oplyste endvidere, at det
måske var motivationen, der manglede blandt OZ9HBO’s medlemmer.
OZ1BUR nævnte, at der er en vandrepokal i kredsen. Denne kunne
bruges som motivation til at deltage
i fieldday.
I denne forbindelse var forslag om
samarbejde med andre afdelinger
omkring fieldday.
Det kom frem, at det ikke var alle
afdelinger, der ville havde os med i
forbindelse med Fieldday,
EDR Holstebro
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OZ2KMP fortalte af han følte sig
meget velkommen der hvor han kom
frem. Endvidere oplyste OZ2KMP,
at der ikke manglede opfordringer
fra de andre afdelinger om at betjene
radioer; dog var der ingen, der under
besøgene havde betjent radioer.
OZ2ADC oplyste, at fieldday var en
afdelingskonkurrence, hvorfor det
ikke var muligt at lave samarbejde
med andre afdelinger.
OZ7ABM gjorde opmærksom på, at
dette kunne man godt, dog skulle
dette forgå under et klub-call. Hvorfor det kun var den ene afdeling, der
ville få glæde af samarbejdet.
OZ1EUO fortalte, at klubben tidligere har haft et vellykket samarbejde
med OZ8H omkring fieldday.
Nyhedsudsendelse.
OZ2KMP efterlyste nyhedsudsendelserne, da dette er et af de fælles
holdepunkter i klubben.
OZ2ADC oplyser at han ikke er
uenig i den holdning.
OZ1JMO foreslog, at der blevet lavet en turnusordning i forbindelse
med nyhedsudsendelsen. Dette ville
blive taget op under eventuelt.
OZ1MD bad om at få præciseret
hvem, der havde taget beslutning om
at nedlægge nyhedsudsendelsen.
OZ2ADC oplyste, at det havde han
gjort i samråd med OZ1JMO.
OZ2ADC oplyste endvidere, at det
er frustrerende, at tale for døve øren.

OZ9HBO
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OZ2KMP forstår godt, at man kan
blive frustreret, hvis der mangler tilbagemelding i forbindelse med nyhederne.
OZ2ADC oplyste, at han havde fået
tilbagemelding fra andre afdelinger
og enkelte operatører.
OZ9KV fortalte, at det jo var afdelingen ansigt udadtil og spurgte, om
der skulle have været tilbagemeldinger.
OZ5KG foreslog, at man kunne bruge DX-klubbens metode i forbindelse med indmelding, hvor man blot
meddeler, at man lytter på.
OZ2ADC oplyste, at det er klubbens
medlemmer, som sikrer at bestyrelsen er motiveret for at drive nyhedsudsendelsen.
Formandens beretning blev godkendt.
Godkendelse af regnskab.
OZ1JMO oplyste, at klubben i år har
et overskud på 1405 kr. hvilket bringer klubbens egenkapital op på 5330
kr. dette er inklusive OZ6PAC.
OZ6PAC havde i år et overskud på
646 kr. Dette betyder, at OZ9HBO
har præsteret et overskud på 759 kr.,
hvis man tager indtægten fra
OZ6PAC bort.
OZ9KV spurgte, hvilke blade klubben holdt.
OZ1JMO: Klubben holder det norske, svenske, QST og QEX.
EDR Holstebro
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OZ2ADC oplyste, at kaffekassens
overskud er på 797 kr. det skyldes,
at OZ1JMO sponsorere de indkøbte
sodavand.
OZ2KMP oplyste at det er dejligt at
se, at man i årets regnskab kan se
resultat for de enkelte år på
OZ6PAC.
Regnskabet blev godkendt uden
yderligere kommentarer.
Indkomne forslag.
OZ2ADC oplyste at der var indkommet 2 stk. forslag fra medlemmerne.
1 stk. fra OZ1JMO og 1 stk. Fra
OZ7ABM, OZ2KMP OG OZ2ANT.
Forslag fra OZ1JMO.
Forslaget er blot 2 kommentarer, der
er blevet indleveret til generalforsamlingen anonymt.
• Den nuværende formand skulle
genoverveje sin beslutning omkring, at trække sig som formand.
• Der er for ofte, at OZ9HBO
mangler i afdelingsspalten.
Formandspost.
OZ2ADC ønskede ikke genvalg, da
han mener, at der er misstemning
blandt de yngre medlemmer i klubben.
OZ1MD oplyste, at det ikke kun er
blandt de yngre medlemmer, denne
utilfredshed findes.

OZ9HBO
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OZ2KMP tog stærkt afstand fra
OZ2ADC’s udlægning af kritikken
fra de yngre medlemmer. Det kan
ikke opstilles som, at det er de gamle
eller de unge. Der skal være plads til
alle i klubben.
OZ2ADC oplyste, at det virker således, at han har et godt samarbejde
med de gamle, men ikke kan samarbejde med de unge.
OZ9ABC nævnte, at han da han trak
sig ud af bestyrelsen for 2 år siden,
advarede han omkring behovet for
en ny formand.
OZ2ADC oplyste, at OZ9ABC var
selvforskyldt i de problemer, der var
i den periode
OZ9ABC svarede at dette kunne han
ikke være, da han i denne periode
ikke kom i OZ9HBO.
OZ9KV mente, at det kunne være at
tiden var moden til at lade de unge
komme til., Vi ser problemet i OZ.
Det er bedre, når de unge kan komme til de gamle og spørge og ikke
omvendt.
OZ2ADC kunne ikke lade være med
at se på, hvorledes det går, og han
var bange for at foreningen falder i
søvn i løbet af 3 år. OZ2ADC havde
altid forsøgt at virke positiv.
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selv om det kun er et program, hvoraf det fremgår at der er klubaften.
Forslag fra OZ7ABM, OZ2KMP
OG OZ2ANT om vedtægtsændringer.
Der blev gjort opmærksom på, at de
fremlagte vedtægtsændringer var
blevet godkendt af kommunen, således de opfylder den nye fritidslov.
Samt at hver paragraf kunne ændres
og godkendes enkeltvis.
OZ7ABM gennemgik forslag til nye
vedtægter, samt kom med begrundelse for de enkelte ændringer.
Paragrafferne blevet gennemgået
enkeltvis og med mindre grammatiske omformuleringer blevet de godkendt på generalforsamlingen.
Efterfølgende blev kontingentreduktion diskuteret. Det blev besluttet, at
dette bliver taget op på næste generalforsamling, samt at man på nuværende tidspunkt køre videre efter
gældende praksis.
KAFFE PAUSE.

Afdelingenspalten.
Blandt de fremmødte var der flere,
der meddelte, at de bemærker, når
OZ9HBO ikke er i afdelingsspalten.
Bestyrelsen har taget dette til efterretning, samt vil indsende til spalten,
EDR Holstebro
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Valg til bestyrelsen.
Funktion
Formand/Sekretær
Kasserer
Bestyrelsespost
Bestyrelsespost
Revisor
Suppleant
Sekretær
Bestyrelsespost 1 år

Nuværende
person
OZ2ADC
OZ1JMO
OZ5KG
OZ2LSS
OZ7L
OZ2ANT
OZ7ABM

Da det ikke på generalforsamlingen
var muligt at finde en ny sekretær,
accepterede OZ7ABM at varetage
funktionen som sekretær til næste
generalforsamling.
OZ7L har med henvisning til sin alder ikke ønsket genvalg.
OZ2KMP har på generalforsamlingen accepteret, at han fremover varetager klubbens hjemmeside.
Eventuelt.
Nyhedsudsendelse.
Det blev pålagt bestyrelsen at finde
en metode, således at nyhedsudsendelsen kommer til at fungere, samtidig med at den holdes lokalt. Endvidere blev bestyrelsen bedt om, at
sikre at klubben bliver repræsenteret
på nyhedsudsendelsen for den nordlige del af kreds 7.
EDR Holstebro
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Ønsker
genvalg
Ej Genvalg
Ej Genvalg
Genvalg
Ej Genvalg
Ej Genvalg

Ny person
OZ7ABM
OZ1JMO
OZ1MD
OZ2LSS
OZ1EUO
OZ2KMP
OZ9KV

Besøg på kystcenteret
OZ1MD opfordrede til, at man skulle lave en tur til Kystcenteret, hvor
han arbejder
Der er flere, der tidligere har vist interesse for dette.
Dette er blevet givet videre til bestyrelsen.
Tak til OZ2ADC OG OZ5KG
OZ1JMO takkede OZ2ADC og
OZ5KG for det arbejde de har lagt i
bestyrelsen.

Vedtægter

Klubben har i forbindelse med generalforsamlingen fået nye vedtægter
disse kan læses på klubbens hjemmeside WWW.OZ9HBO.MIRA.DK

OZ9HBO

12. Årgang Nr. 2

AKTIVITETSPLAN

Besøg på Kystcenter
April måneds aktivitet er et besøg på
kystcenteret, hvor der vil være mulighed for at komme lidt bag om de
forskellige ting der oppe. Knud,
OZ1MD sørget for at vi kan komme
på kystcenteret lørdag d. 6. April, vi
mødes på kystcenteret kl 12, men
det burde være muligt at arrangere
fælleskørsel fra klubben. Prisen for
dette arrangement er 65 kr. dette inkluderet eftermiddagskaffen.
Tilmelding til OZ7ABM eller
OZ1JMO.
Finn, OZ7ABM

Mål for bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har på sit første møde
besluttet følgende formål med
dens arbejde.
• Et foredrag/aktivitet en gang
om måneden.
• Information til klubbens medlemmer om hvad der sker i
klubben/fast informationsflow.

EDR Holstebro
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• Information på Hurup repeateren tages ac hoc, når der er
noget relavant.
• Øget samarbejde med de andre afdelinger i kreds7

Ombygning af Aktivitetscenteret
Den meget omtalte ombygning af
aktivitetscenteret i Danmarksgade
starter den 2. April. Da hele tagetagen skal ombygges, betyder dette at
alle antennerne skal pilles ned,
OZ3MC og OZ4ABK har lovet at
være behjælpelig med dette men det
er da tilladt at hjælpe dem den 31/3.
Dette betyder også, at packet BBSen
midlertidigt bliver flyttet ud til
OZ4ABK.
Det betyder også at loftet skal tømmes for de ting vi har liggende der,
dette skal også gøres inden april måned.

Fyrweekend
Husk at vi på klubaften den 6. juni
skal snakke planlægning af vor deltagelse. I stil med de foregående år,
forventer vi at skulle deltage i fyrweekenden d 24-25/8. Har du interesse i at deltage bør du møde op
denne dag.
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AKTIVITETSPLAN

2. Kvartal 2002

Program
April
Torsdag
Lørdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

4
6
11
18
25

Klubaften
Besøg på kystcenteret, se bladet
Klubaften
Klubaften
Klubaften

19.30
12.00
19.30
19.30
19.30

Maj
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

2
9
16
23
30

Antennetunerfordrag ved OZ1MD
Kr. Himmelfart lukket
Klubaften
Klubaften
Klubaften

19.30
19.30
19.30
19.30

Juni
Torsdag
Torsdag

6
13

Planlægning af Fyrweekend
Klubaften/Sidste gang inden sommerferie

19.30
19.30

August
Torsdag

15

Første klubaften efter ferien

19.30

Licensprøve i Holstebro
Torsdag den 18. April afholder Telestyrelsen licensprøve i Holstebro.
Kender du nogen der kunne tænke
sig at få licens, skal vedkommende
tilmelde sig til licensprøven hurtigst
muligt på Telestyrelsens hjemmeside WWW.TST.DK.

EDR Holstebro

Side 12

I stil med sidste år forventer klubben
at afholde licenskursus en lørdag eftermiddag i en af weekenderne op til
afholdelse af licensprøven.
Eftermiddagskurset gennemgår det
ikke tekniske stof der er krævet til
brugerlicensen (den nye D-licens)
For at deltage i kursus er det vigtigt,
at man kontakter OZ7ABM eller
OZ2KMP.
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