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HUSK: EDR er noget vi giver til hinanden 

 

 

 

Ja så er der igen gået en måned, som tiden dog 

flyver. Hvad er der så sket siden sidst, jo der er 

blevet foretaget en støjmåling, for at prøve at 

lokalisere støjen på specielt 10m båndet. Det er 

konstateret at noget af det kom fra nabohuset. 

OZ5KR have Super godt udstyr med til en 

klubaften, hvor der så blev målt og lyttet. Hvad der 

så efterfølgende kommer ud af det må tiden vise. 

 

 På landsplan er i EDR regi har der været afholdt 

RM møde, det var nok noget nær det mest positive 

møde der har været afholdt i mange år. Resultatet, 

en af flere, blev at der skal arbejdes videre med helt 

nye vedtægter til foreningen. Disse vedtægter med 

tilhørende forretnings orden, skal være klar til 

afstemning i RM inden jul. Foreningen går over til et 

såkaldt et-kammer system mod den nuværende 2-

kammer system. Hvad betyder det så, jo i stedet for 

som nu hvor RM, HB og formand alle vælges ved 

direkte valg, bliver det sådan fremover at der kun er 

valg til RM, RM vælger så HB og formand ud fra de 

valgte personer. Følg med i debatten omkring de 

nye vedtægter på www.edr.dk og på de møder der 

lavet rundt omkring i nogle lokalafdelinger. Hvor og 

hvornår kan ses på kalender siden på www.edr.dk 

JOTA/JOTI blev desværre ikke til noget i år, der var 

ikke tilmeldinger nok fra spejderne. Vi prøver igen til 

næste år og håber at det der bliver. 

I de sidste par nr. af nyhedsbrevet, har jeg ved en 

fejl fået Karen Kjær givet et forkert call, det beklager 

jeg meget. Det rigtige call er OZ2KAK, Undskyld 

Karen. 
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Efterårets aktiviteter 

 

Kommende aktiviteter i November, her er 

Julefrokosten selvfølgelig det helt "hotte". Som 

annonceret i sidste version af nyhedsbrevet, vil det i 

år være en kombination af julefrokost og OZ3EDRs 

70 år fødselsdag. 

Det sker Lørdag den 25.11.2017 kl. 19:30 i Resen 

sognegård, er du ikke allerede tilmeldt, så kan det 

nåes endnu, enten på mail til oz3edr@gmail.com, 

på listen som ligger i klublokalet eller på telefon til 

formanden, Hjalmar Roesen på nr: 97853809. Der 

vil være en overraskelse til alle fremmødte. Husk 

også at medbringe en lille pakke til en 20, til 

bankospillet. 

Der er kommet lidt nyt litteratur til samlingen i 

klubben, det drejer sig om den store ARRL håndbog 

for 2018, RSGB Radio Communication Hanbook, 13 

udgave, samt en om de nye digitale modulations 

former. 

Skulle der være nogen af jer som har ønsker om 

litteratur til klubben, så giv lige en melding, så vil vi 

tage det op på et bestyrelsesmøde og se hvad 

pengekassen råder over. 

Som før omtalt er der møde omkring de nye 

vedtægter i region midt, neden for følger RM 

indkaldelse  

Hej afdelinger i MidtJylland. 

 I forbindelse med at der på RM 2017 var 2 forslag 

til vedtægter fremme. 

 RM besluttede at der skulle arbejdes videre med 

det oplæg som var indsendt af Claus Felby 

(OZ1FDH) og Istvan Zarnoczay (OZ1EYZ). Dette 

arbejde er snart afsluttet og derfor vil RM gerne 

invitere til dialogmøde omkring disse vedtægter. 

 Der bliver i Region MidtJylland afholdt 2 møder. 

 Den 22/11-2017 kl. 19.30 i EDR Horsens 

Den 23/11-2017 kl. 19.00 i EDR Herning. 

 Begge bliver lagt på EDRs hjemmeside og 

sandsynligvis også på de 2 lokalafdelingers side. 

 MVH 

På vejene af RM MidtJylland  
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