Generalforsamling:
18/5 - 2017
Dagsorden
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Formandsberetning
4. Regnskab ved kassereren
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt

1.

Hjalmar bød velkommen til alle 19 frem mødte.

2.

OZ5EX Børge blev valgt som dirigent.
Børge konstanterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og gav
ordet til formanden.

3.

Formanden Hjalmar OZ3ZJ aflagde beretning.
Beretning blev godkendt.

4.

Kasserer Lars OZ2LSS aflagde regnskab.
Regnskab blev godkendt.

5.

Indkommende foreslag fra Carsten læste han selv op som omhandlede
vedtægts ændringer, ( se bilag 1.) blev godkendt enstemmigt.
2. foreslag Hvem kan optages i klubben. Det blev vedtaget at de kan
alle.
Ændring af §4.1 ( se bilag 1.) blev vedtaget af alle.
Ændring af §7. ( se bilag 1.) indkaldelse til generalforsamling blev vedtaget til
at der indkaldes 3 uger før denne afholdes, på hjemmesiden og i klubben.

6.

Som formand blev Hjalmar OZ3ZJ genvalgt.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Lars OZ2LSS og Jesper
OZ2JKJ De blev genvalgt.
Valg af suppleant. Blev Finn OZ7ABM valgt.

8.

Valg af revisorer. På valg var Karsten OZ1GAX OG Finn OZ7ABM
De blev genvalgt.
Valg af revisorsuppleant. Blev Knud Børge OZ1CHF valgt.

9.

Evt. Hjalmar skulle hilse fra Inger…
Karsten OZ1GAX foreslog en ny monoband bim antenne til 10 meter,
Carsten OZ1DZZ foreslog at det evt. kunne være en multibånds tråd.
Bestyrelsen kikker på sagen for hvad der skal ske ang antenner.
Ros til de to aktive på radioen Niels Ove og Karsten.
Der kom et forslag om at få fjernet støj i området omkring klubben.
Ved at tage kontakt til en i Holstebro fra støjtjensten.
Ang. støj vedtages det at der tages kontakt til husejer hvor problemet er
for at løse problemet.
Børge siger tak for god ro og orden.

Bilag 1.

Forslag til vedtægts ændringer i OZ3EDR's vedtægter
Her med ændrings forslag til OZ3EDR vedtægter.
§2. Afdelingens formål er at samle EDR's medlemmer i Struer og omegn og virke for medlemmernes
interesser.
Foreslås ændret til :
§2. Afdelingens formål er at samle medlemmerne til kurser, møder og foredrag samt
at udbrede kendskabet til amatørradio, elektronik og teknik på lokalt plan. Det er ligeledes foreningens
formål at skabe gode muligheder for at dyrke amatørradio med udgangspunkt i medlemmernes
interesse og engagement.
Begrundelse:
Den nuværende formålsparagraf er ikke tidssvarende, der er en del medlemmer i foreningen som ikke er
medlem af EDR, og formålet med foreningen er vel at udbrede kendskabet til elektronik og radioamatør
relaterede ting, og ikke at samle EDR medlemmer.
NY PARAGRAF:
§2.1 Alle med interesse i elektronik, mekanik og amatørradio kan optages som medlemmer.
Nyt punk som klart definerer hvem der kan optages i foreningen.

NY PARAGRAF:
§4.1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald
af formand eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Nyt punkt, af hensyn til bank og lignende er det vigtigt at der er en beskrivelse af hvem der tegner
foreningen.

§7. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved bekendtgørelse i "OZ" + opslag i Klubben.
Foreslås ændret til:
§7. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved bekendtgørelse på foreningens internetplatform+
opslag i Klubben.
Begrundelse:
Det er mere tidssvarende at kunne at kunne indkalde til generalforsamling ved brug af web sider, både
lokale og landsforeningens, samt andre former for sociale medier, herunder f.eks. Facebook og lignende.
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