Nyhedsbrev Maj 2018
OZ3EDR
Vi er nu nået til maj, og solen skinner og det er
sommer. En undskyldning for at maj nr. af
nyhedsbrevet er blevet noget forsinket er vel på
sin plads. Jeg har været ramt af dårlig ryg og
har derfor været noget indisponibel.
Generalforsamlingen i OZ3EDR
Generalforsamlingen er nu overstået (det var i
aftes, torsdag den 24-5) Det var nok den
længste generalforsamling i mange år….. Det
skyldtes udelukkende en livlig debat under
eventuelt…. Men ellers forløb det stille og roligt.
Formanden aflagde beretning, han beklagede
en lille smule den manglende aktivitet i klubben
som der desværre har været det sidste år, og at
vi stadig ikke har en afklaring omkring lokale
situationen. Han konstaterede også at den
altoverskyggende trælse situation som EDR
befinder sig i i dag også gennem året har sat sit
præg på samtalerne i klubben det forgangne år,
og udtrykte ønske om at det ville forbedres efter
et valg.
Kassereren fremlagde regnskabet, som udviste
et lille overskud på godt 5.000 kr. Regnskabet
blev godkendt.
Formanden blev valgt igen for det næste år,
tillykke med valget til Hjalmar. Bestyrelses medlemmerne OZ1DMY og OZ1DCZ var på
valg og de modtog genvalg. Ny suppleant blev
OZ5KR. Revisorerne blev genvalgt. Der var
ingen indkomne forslag til behandling.
Herefter var foreningen vært ved en øl/cola.
Fremmødet til årets generalforsamling var
rimeligt.
HUSK: EDR er noget vi giver til hinanden

På generalforsamlingen fremkom der ønsker om at
kunne have links til ”gode sider” på internettet. På
OZ3EDR.DK finder er allerede en side til ”links” så hvis
nogen af jer har nogle gode sider som i syntes er vær at
dele med andre, så send dem endelig til
oz3edr@gmail.com, så vil vi sørge for at de kommer på
hjemmeside, til glæde for allle.
Ligeledes efterlyste jeg også lidt til kommende
nyhedsbreve. Det kan være alt fra gode DX oplevelser til
konstruktioner eller noget om NAC testne….. eller hvad
du nu lige har gang i. Del din glæde/passion med andre,
det kunne være at andre kunne blive inspireret.

Sommerudflugt 30-6-2018
Udflugten går i år til limfjordsøen Fur, og afvikles
efter følgende program:
Afgang fra klubben kl.09:30
Herfra køres over vest Salling via Glyngøre til
rastepladsen på nordsiden af Grynderup sø.
Her mødes alle deltagere kl:11:00, hvorefter
frokosten indtages i solskin og med sø udsigt.
Opbrud kl:13:00 hvorefter vi kører til Branden
færgeleje for at nå overfarten kl.13:30 eller 13.45
Kl.14:00 står rundviser John Brian Bertelsen klar på
havnen og med et lift i en af vore biler og en
mikrofon i hånden kan guide os på en 2 timers
rundtur på Fur.
Der vil være flere stop undervejs.
kl.16:00 vil vi være tilbage på havnen og der er nu
et par timer til en kop kaffe og en snak, eventuelt et
besøg på museet (fossiler) eller blot slentre omkring
før vi kl:18.00 slutter dagen med fællesspisning på
Fur færgekro
Velmødt og husk snarlig tilmelding……HUSk 2M
radio ( til den guide rundtur)
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