Det er ganske vist………
OZ3EDR Struer afdelingen flytter ”Hjem”
Ja det er rigtig, OZ3EDR flytter i løbet af vinteren til nye lokaler i den gamle B&O hovedbygning på Peter Bangs vej i
Struer. Det må siges at være ”hjem”. Ikke at OZ3EDR er startet på B&O, men er startet af B&O medarbejdere. Af
diverse referater fremgår det at generalforsamlingen i 1949 blev afholdt på B&O. Dette gentager sig helt frem til
generalforsamlingen i 1955, her fremgår det at foreningen har fået ny adresse, Vestergade31, 1., TV Det vides ikke
om alle møder i OZ3EDR i den forløbende tidsrum har foregået på B&O, men det fremgår af referater at alle større
arrangementer har været på B&O Se mere her: http://oz3edr.dk/userfiles/downloads/3edr2007-1.0.pdf
”Historiens vingesus”
VI har ”Næsten” indgået en aftale med Struer kommune omkring flytningen. Når jeg skriver næsten, er det fordi den
endelige kontrakt ikke er underskrevet, men det er kun formalia på nuværende tidspunkt.
VI vil gerne vise de nye lokaler frem for alle medlemmer inden vi flytter, både for at I kan se dem, men også for at i
kan være med til at komme med input til indretningen.
Derfor vil OZ3EDR gerne invitere dig til generalforsamling i den Gamle B&O hovedbygning Den 17-9-2020 kl. 19:30
Peter Bangsvej nr. 15
7600 Struer
Peter Petersen, direktøren for Sound Hub, vil vise rundt i Sound Hubs del af bygningen og fortælle om hele projektet
med Sound Hub.
Vi regner med at Jakob Kreutzfeldt, chefen for Sound Ard Lab også vil være til stede og fortælle om ”Lyd kunsten og
kunstnere” som også er en del at bygningen.
Parkering og indgang, ses på billedet
Jeg kan afsløre at vi har fået tilladelse til at sætte en 4 Element Beam på taget, og kommunen trækker ”gode”
antenne kabler fra antennen til kælderen.
Af hensyn til Covid-19 situationen, Og antal stole vil vi gerne have tilmelding til arrangementet.
Senest den 14-9 kl. 12:00 enten i klubben eller på mail: oz3edr@gmail.com
Der vil være en Guide ved
indgangen, som kan guide
jer til de rigtige lokaler.
(Det er et stort hus)

Mød talstærkt op til denne
fantastiske aften.
Foreningen er vært ved en
øl, vand eller Kaffe og et
stykke blødt brød

INDGANG

Blå felter er parkering

