
Ordinær generalforsamling 18-05-2017 kl.20:00. 
Beretning Hjalmar OZ3ZJ 
Seneste generalforsamling afholdt her i lokalet 26-05-2016. 
Efter velkomst v./formand. Vælges OZ1DIY til dirigent. Efter at have konstateret 
generalforsamlingen rettidigt og lovligt indkaldt gav han ordet til formanden, for aflæggelse 
af beretning. Denne godkendes. Derefter ordet til kasserer OZ1LSS for aflæggelse af 
regnskab. Dette godkendes. 
Herefter behandledes indkomne forslag. Et forslag om at gøre OZ1GAX og OZ6GZ 
radiorums ansvarlige samt et forslag om kontigentforhøjelse på kr.50,00. Godkendes 
begge. 
Valg efter forslag fra bestyrelsen genvælges OZ3ZJ - OZ1DMY og OZ1DZZ samt 
nyvælges OZ1DIY til suppleant. Som revisorer valgtes OZ1GAX og OZ1DIY. 
Revisorsuppleant OZ1CHF. 
Efter eventuelt som sidste punkt sluttede generalforsamlingen med dirigentens tak for god 
ro og orden. 
Første punkt i det nye år var sommerudflugten, som gik til Brunkulslejeren i Søby. 17 
fremmødte i ikke alt for godt vejr, fik foredrag/rundvisning i området og spiste frokost på 
stedet, før turen gik til Hampen sø, hvor kaffen blev nydt. Vi sluttede af med en schnitzel 
på Pårup kro. Fin tur. 
Herefter, sommerferie lukket, men for bestyrelsen en masse aktivitet i forbindelse med den 
forventede flytning til aktivitetscenteret i Struer. En flytning som endnu ikke er blevet til 
noget. Flytteplanerne førte imidlertid til at vi valgte at aflyse Field-day arrangementet. 
I det hele taget, har flytteplanerne lagt en klam hånd over vores aktiviteter i det forløbende 
år, men har dog ikke kunnet hindre os i at afholde Jota-arrangemt i spejderhytten ved 
Kilen, aktive var OZ2LSS - OZ2JKJ og OZ2KAK. 
Ej heller vores julefrokost d.26/11-16 med mad fra slagteren i Vemb, led under de kaotiske 
flytteplaner. Ca 30 deltagere til en god aften. Juleafslutningen 22/12 -16 lykkedes det også 
at afvikle på sædvanlig vis. 
Klubstart i 2017 -5/1 - 17. Afdelingen repræsenteret ved amatør træf i Vilsund 25/2 af 
OZ2LSS solgt for ca. 400kr. 
Ny licenseret i2016. OZ2KAK - Tillykke 
Afdelingen har i 2016 deltaget i EDRs 10meter contest med OZ1GAX og OZ6GZ som de 
aktive. Det udløste 3 placeringer: 
En 3. plads på CW.   En 2. plads på SSB.  En 2. plads på FM. 
Sammenlagt en 3. plads for alle 3 bånd, hvilket udløste 4 diplomer.  
Tak og tillykke til de to gæve gutter, samt med støj og antenneproblemer hele året. 
Afdelingen viste flaget ved Herning afd- jubilæum OZ3ZJ - OZ2LSS - OZ1DZZ - OZ5BG 
Afdelingen viste flager i forbindelse med Esbjerg afdelings 80 års jubilæum OZ2LSS 
repræsenterede Afd. Og Skive Afd. 25 års jubilæum OZ3ZJ repræsenterede Afd. 
Et år hvor det på radio aktiviteten (felts) er gået godt. 
På det byggeprojekt mæssige er gået rigtig skidt. 
Med hensyn til den af Struer kommune bekendende flytning er gået rigtig rigtig skidt. 
OZ2LSS og OZ3ZJ har dog brugt nogle aftner til at sortere lidt i vores skrammel 
beholdning for at lette en (eventuel) kommende flytning. 
Medlems tallet stabilt omkring enkelte udmeldninger men også nye medlemmer er kommet 
til. 
Velkommen til dem. 

Det var alt..


