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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.

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.
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Der er også andre muligheder for at kontakte os.
Hjemmeside:
E-mail:

www.oz9hbo.mira.dk
info@oz9hbo.mira.dk

Lokal frekvens:
Nyhedsudsendelse:
Klubaften:

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

EDR Holstebros bestyrelse
Formand

OZ7ABM
Finn Holmegaard
oz7abm@oncable.dk
tlf.: 96 10 72 71

Kasserer:

OZ1JMO

Sekretær:

OZ1MD
Knud
knudm@post10.tele.dk

Bestyrmedl.:

OZ2LSS
Lars
oz2lss@qrz.dk

Bestyrmedl.:

OZ9KV
Georg
george@post4.tele.dk

Suppleant:

OZ2KMP
Karsten
oz2kmp@edr.dk

Anker

anker-oz1jmo@mail.tele.dk

Postadresse

EDR Holstebro - OZ9HBO
Postboks 1323
7500 Holstebro

EDR Holstebro
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Leder

Så er radiosæsonen
ved at være ved vejsende.
De aktiviteter der er
blevet planlagt for
den sidste den af
sæsonen bære da
også lidt præ af at
tiden inden sommerferien ikke er
den periode hvor man som radioamatør måske er mest aktiv.
De planlagte aktiviteter er af meget
forskellige karakter med forsat holdt
inden for de rammer og interesser vi
har som radioamatører, der er arrangeret to turer ud i det blå, et virksomhedsbesøg, samt en tur over til
El-museet ved Tangesø. Lige som at
vi vil afholde sommerafslutningen
med deltagelse af XYL.
Ellers kan vi se frem til at antennerne kommer op, samt at vi forhåbentligt i den kommende tid får mere aktivitet i klubbens lokaler. Når antennerne kommer og skulle loggen som
ligger på hylden jo gerne støves af,
og nogle nye QSOer føres ind i denne.
Lige som tidligere år skal vi deltage
i fyrweekenden, og denne kunne jo
bruges til at forsøge at få skabt lidt
mere interesse omkring vores fritidsbeskæftigelse.
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Besøg på El-museet

I maj måned er det blevet til en tur
til El-museet ved Tangesø.

Prisen på dette arrangement er med
XYL mv. hvis disse har interesse i at
komme med. Prisen for dette arrangement er entreen som er 50 kr. hvis
vi kommer mindre end 10 personer
og 40 kr. hvis vi bliver mere end 10
personer, her til kommer transport.
Men vi mødes i Danmarksgade og
laver
fælleskørsel der over.
Finn/OZ7ABM

Finn/OZ7ABM
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Opfordring.

den på ? Alle er naturligvis velkommen til at komme og hjælpe.

I klubbladet er det ofte bestyrelsen
der kommer med de forskellige artikler. Dette er jo rart for læserne,
men bestyrelsen vil da meget gerne
opfordre læserne til at komme med
artikler, meget gerne små tekniske
artikler, det kunne jo være inspirerende at få lidt små konstruktioner
med i bladet. Hvis du har problemer
med at skive artiklen, så tag fat i en
af bestyrelsen så skal vi prøve at
hjælpe med artiklen.
Det kunne jo være interessant med
andre skribenter end de sædvanlige.
Finn/OZ7ABM

LARS/OZ2LSS

Besøg på PrintTronic.
Den 24-4-2003 vil der være mulighed for at besøge PrintTronic i Struer, hvor der vil være en rundvisning
i både print- og elektronik afdeling.
Der vil blive arrangeret fælleskørsel
fra OZ9HBO kl.19:30 for dem der er
interesseret i dette, ellers mødes vi
kl.20:00 på Bøkervej 3 i Struer.
Lars/OZ2LSS

Antenner
Så sker det antenne opsætning i
OZ9HBO.
Efter som ombygning i aktivitetscenter er færdig vil vi den 12. april
kl. 14 sætte antenner op igen. Vi har
fået tilladelse til at sætte et rør på
elevatortårnet til 2m/70cm og til
midterpunktet af HF-antennen, der
blev ved ombygningen lagt et rør fra
klublokalet og op i skunken oven på
så der skulle ikke være noget problem med at trække dem der op.
Den en ende af HF-antennen skal
gøres fast på skorstenen og den anEDR Holstebro
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Forsidebillede

I starten af februar måned havde vi
udflugt til Bremdal Radio, hvor vi så
den meget omfangsrige samling af
ældre radio- og TV-apparater. Billederne på forsiden viser et lille udsnit
af denne samling.

OZ9HBO
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Generalforsamling
d. 20 FEB 2002.
Klubbens generalforsamling blev
afholdt oppe under loftet , i et lokale
der var stillet til rådighed af aktivitetscentret. Der var mødt 12 medlemmer, knap 50% af medlemsskaren.
OZ1MD, Knud kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt, hvorefter han fortsatte i henhold til dagsordenen.
Næste punkt var formandsberetningen. Denne beretning blev læst op af
Knud, da Finn, OZ7ABM, var forhindret i at vær tilstede.
Beretningen blev godkendt.
Derefter var det kassererens tur.
Klubbens bankbeholdning er på kr.
3042,08, og en kassebeholdning på i
alt kr. 458,90. Grunden til den forholdsvis beskedne bankbeholdning
skyldes, at OZ6PAC har fået sin
egen konto i banken. D.v.s., at
OZ6PAC nu er helt skilt ud fra
OZ9HBO.
OZ6PAC har en bankbeholdning på
kr.: 1065,79. Der er godt nok overført kr. 1850,00 fra OZ9HBO, deraf
er de 1650,00 det beløb som
OZ6PAC havde ståenden på kontoen, de sidste 200,00 er et bidrag som
er indbetalt før det blev delt.
Der blev spurgt om huslejen ville
igen til næste år, dertil kan kun siEDR Holstebro
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ges, at det vil det sandsynligvis da
det de sidste (såvidt jeg lige kan huske) 3 - 5 år er steget med kr.100,00
pr. kvartal.
Regnskabet blev godkendt.
Af indkomne forslag var der kun 1.
Det var et forslag til vedtægtsændring i § 5 stk. 1 Kontingent reduktion kan søges kan søges hos og bevilges af bestyrelsen.
Ændringen blev vedtaget.
Valg til bestyrelsen er jo som bekendt en lidt vanskelig sag. Jeg ved
godt, at der skal bruges nogle timer
på et sådant arbejde. Heldigvis er
der da nogle ildsjæle, der vil påtage
sig et sådant arbejde.
Vi skulle have fundet en anden, der
ville varetage posten som sekretær,
da George OZ9KV af helbredsmæssige grunde gerne ville fritages.
OZ9ABC, Jan havde skriftlig givet
tilsagn om, at han gerne ville stille
som kandidat til denne post. Han
blev valgt.
OZ1JMO, Anker havde også givet
udtryk for, om der kunne findes en
anden til kasserer posten. De fremmødte foreslog genvalg og da der
ikke var andre emner indvilgede
Anker i at fortsætte.
OZ2KMP fortsætter som suppleant,
der var ikke andre kandidater.
OZ1EUO fortsætter som revisor.
Der har været en del snak om vor
telefon i klubben.
Vi har en fast udgift på kr. 1400,00
om året for at have den stående.
OZ9HBO
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Forbruget er på under kr. 100,00 pr.
år. På et eller andet tidspunkt i løbet
af sommeren kan vi blive koblet til
Internettet via centerets faste Internet opkobling.
Vi har for ca. 3 år siden fået telefonen af OZ 7L Johannes så vi havde
en snak med om problemet. OZ7L
var indforstået med at det kunne gå
den vej, tak til Johannes for det.
OZ1JMO, Anker fortalte, at der d.d.
var 19 medlemmer, som havde betalt
kontingent.
OZ1EUO, Leif mindedes OZ9QH,
Flemming, som døde i 2002.
Aktiviteter.
Jeg nævner i flæng: Foredrag om
Amidon kerner. Foredrag om ADSL.
Besøg på printtronic. Satelit trafik.
Muligheder for at vise os. Der blev i
denne forbindelse nedsat et udvalg,
der skulle arbejde videre med disse
planer.
OZ6PAC blev diskteret. Det blev
overladt til Packet - gruppen at arbejde videre.
Det var i store træk et resume af generalforsamlingen.
OZ1MD, Knud takkede alle for god
ro og orden, så vi fik den obligatoriske kaffe og kage og efter en hyggelig aften gik alle hver til sit.
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Hvornår har du
sidst været til
kredsmøde?
Et par ord om EDRs kredsmøder, fra
kredsens HB-medlem OZ2KMP.
To gange årligt afholdes
der kredsmøde for alle
medlemmer af EDR
rundt i de 9 EDR
kredse. Forrige møde
her i kreds 7 blev
afholdt den 15. marts i
Thisted. Der er tradition
for, at møderne afholdes
forskellige steder rundt i kredsen, så
der ikke er geografiske områder,
som favoriseres eller udelukkes.
Dem, der ikke har mulighed for at
komme så vidt omkring, har således
alligevel mulighed for at deltage en
gang imellem.

OZ1JMO, Anker.

EDR Holstebro
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På kredsmøderne er det kredsens
HB-medlem, der informere om HBs
arbejde og hvad der er aktuelt i EDR
Det er her det enkelte medlem kan få
indblik i, hvad der røre sig indenfor
vores hobby og EDR, samt forhåbentlig få svar på de spørgsmål vedkommende eventuelt måtte sidde inde med. Med nutidens informationssamfund er det min opfattelse, at de
fleste har godt fod på hvad EDR og
HB laver.
Derfor vil
nogen måske spørge, om tiden ikke
er løbet fra
det basale
behov for
disse møder. Sådan
oplever
jeg det bestemt ikke.
Det er korrekt, at medlemmerne, for det meste,
har sat sig ind i sagerne på forhånd,
så det er begrænset hvor mange
”overraskelser” de får. Men det betyder blot, at de har en velovervejet
holdning til de aktuelle sager, samt
tit har kvalificerede spørgsmål klar,
som alle er medvirkende til, at gøre
debat og information mere udbytterig for alle.
Som kredsens HB-medlem er jeg
meget fokuseret på, at det ikke blot
EDR Holstebro
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skal være envejskommunikation. Jeg
benytter kredsmøderne til at høre
kredsens meninger om aktuelle emner, så jeg ved, hvor kredsen står.
Naturligvis har jeg altid ørene åbne,
for hvad der bliver sagt, men kredsmøderne er et formelt forum, hvor
alle EDR medlemmer kan få ordet
på lige fod. Derved er udbyttet af de
udtrykte holdninger, ikke så påvirket
af geografi og andre faktorer, som
den daglige snak til
tider kan
bære præg
af.
På
kredsmøderne skal
der være
tid til at
alle medlemmerne
kan sige
deres mening og få
en sund
debat.
Næste kredsmøde vil blive afholdt i
Holstebro lørdag den 27. september
2003. Jeg vil i den anledning opfordre alle OZ9HBOs EDR medlemmer
til at møde op til dette møde.
På gensyn,
CU /Vy 73s Karsten oz2kmp

OZ9HBO
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Program
April
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Torsdag
Torsdag

3
10
12
17
24

Klubaften
Klubaften
Opsætning af antenner
Klubaften
Besøg på printTronic

19.30
19.30
14.00
19.30
19.30

1
3
8
15
22
29

Ingen klubaften
Besøg El-museet, tilmelding til OZ7ABM
Klubaften
Klubaften
Klubaften
Klubaften

9.00
19.30
19.30
19.30
19.30

5
12
19

Klubaften
Klubaften
Afslutning

19.30
19.30
19.00

Maj
Torsdag
Lørdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Juni
Torsdag
Torsdag
Torsdag
August
Torsdag
14
Klubaften
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at komme med ændringer.

19.30

Sommerafslutning

Årets sommerafslutning holdes hos OZ4AL, hvor det vil være muligt at grill og nyde medbragt mad og drikkevare. Tilmelding er af
hensyn til grillen nødvendigt til OZ7ABM eller OZ1JMO.
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