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Beretning. 

Seneste generalforsamling afholdt d. 18-05-2017 med genvalg til de medlemmer der var på valg. 
Første aktivitet herefter var den årlige sommerudflugt der gik til Sea War Museum i Thyboron. Efter 
rundvisningen her, frokost i det fri. 
Herefter kørsel via Rammedige til Bøvlingbjerg, hvor Hornvarefabrikken blev besøgt og hvor hele 
fremstillingsprocessen blev godt og grundigt forklaret af en af de ansatte. 
Videre gik turen til Vesterhavet ved Færing, hvor kaffen blev indtaget i det grønne. 
Dagen sluttede med fælles spisning på Vilhelmsborg kro. En rigtig god dag for alle deltagere. 
Efter ferielukningen i Juli måned startede klubben så småt op i løbet af ugen for at forberede Field 
Day 2017 første weekend i September. 
Afdelingen deltog med en samlet 3. plads samlet resultat 12 diplomer ikke så dårlig endda. 
Afdelingen prøvede på at deltage i JOTA weekend, men måtte aflyse arrangementet, da kun en 
enkelt spejder havde meldt sig. 
Tekniske aktiviter har det været lidt småt med, så jeg fortsætter med de igangværende aktiviteter. 
Den årlige julefrokost sidst i November gik rigtig godt også denne gang. Afdelingen havde valgt at 
markere foreningens 70 års jubilæum ved samme lejlighed. Med jubilæums krus til medlemmerne 
og chokolade til dammerne. 
En rigtig god aften for de godt 30 deltagere. 
Juleafslutningen sidste torsdag før jul forløb efter det gængse mønster med wienerbrød, brune 
kager, pebernødder og gløgg. Men uden snaps i gløggen. 
Klubstart efter juleferien var d. 4-1-2018. 
Januar forløb med sædvanlig klub aftener ikke de mange aktiviteter. 
Februar ligeledes, dog med et foredrag ved OZ1BYM Lars Pedersen som fortalte og 
demonstrerede amatørradio via sattelit. 
Der mødte i alt 13 interesserede op. Tak til OZ1BYM. 
Også i februar, nemlig Lørdag d. 24-02-2018 deltog afdelingen i amatørtræf Vilsund mødet tidligere 
år lykkes det, ikke i år at få udsolgt. Snarre tværtimod, så vi havde næsten alt med retur. 
Vi prøver igen til næste år. 
Både Marts og April måneder forløb stille og roligt og Maj måned er gået med at forberede både 
generalforsamling og sommerudflugt. 
Ud over det her nævnte har afdelingen været involveret i salg af B&O instrumenter ved OZ5KR. 
Tak til OZ5KR. 
Desuden har vores hovedsponsor leveret 1 stk. HF-Radio Icom IC-7300, som er instaleret og 
kørerklar i radiorummet. Tak til OZ1DZZ. 
Yderligere har vi i april fået overdraget en ældre HF station, et gitterdykmeter , et Davometer + 
diverse fra OZ9FJ, som påtænker at skifte qth og flytte til byen. 
Når det sker arver vi yderligere en 4-element antenne + rotor. 
Jeg har tilbudt OZ9FJ hjælp til at demonterer udstyret. Tak til OZ9FJ. 
Bestyrelsen har i årets løb holdt diverse møder, men uden at det satte gang i det helt store. 
Yderligere var afdelingen repræsenteret ved formanden OZ3ZJ ved landsforeningens 90 års 
jubilæum lørdag d. 19 august. 
Medlemstallet stabilt med en enkelt udmeldelse og en enkelt indmeldelse. 40 medlemmer. 
En beretning om et år præget af usikkerhed om vores lokalesituation, som stadig er uafklaret på 
anden år. 
Også den meget uro i Landsforeningen, sætter sit præg på foreningslivet og trænger det amatør 
radio mæssige i baggrunden. 
Måtte begge problemstillinger finde en holdbar løsning snarest 
TAK.


