
Referat fra ordinær generalforsamling 2019 i OZ3EDR

Mødelokale: Makholmvej 3, Resen, 7600 Struer.
Dato: torsdag d. 23.05.2019 kl. 20.20
Ordstyrer: OZ1DCZ Carsten Kobborg.
Sekretær: OZ5BG Bent Grønbæk Olesen.

Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægter følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Formand aflægger beretning.
3. Kasserer fremlægger regnskab i revideret stand.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Eventuelt.

Mødet blev startet af formanden OZ3ZJ kl. ca. 20.20. Vi ventede p̊a medlemmer fra Skive afdelingen,
men de kommer ikke i år. Derefter gik vi over til første punkt p̊a dagsorden, valg af mødeleder.

Valg af mødeleder

Hjalmar foreslog OZ1DCZ, Carsten, som blev valgt uden indvendinger. Carsten accepterede valget og
startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Den havde ligget p̊a hjemmesiden
i en m̊aned. Han havde selv lagt den ud. Derefter gav Carsten ordet til formanden for næste punkt p̊a
dagsorden.

Formanden aflægger beretning

Formanden OZ3ZJ aflagde beretning for sæsonen. Ordstyreren spurgte, om der var spørgsm̊al til
beretningen. Da dette ikke var tilfældet, blev beretningen erklæret for godkendt.

Fremlæggelse af revideret regnskab

Kassereren OZ2LSS uddelte kopi af regnskab. Lars gennemgik regnskabet. Lars nævnte at der er
indbetalt 200,- kr for meget til kommunen, men det kan ikke rettes før næste år.

Lars oplyste, at årsagen til, at der ikke i år har være udgifter til tidsskrifter, skyldes at der anvendes
to-̊ars abonnementer, hvorfor de kun optræder i regnskabet hvert andet år.

Lars oplyste endvidere, at der ved en fejl er indbetalt 350 kr til EDR. Disse tilbageføres i næste
regnskabs̊ar.

Regnskabet blev godkendt uden yderligere anmærkninger.

Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

Valg af formand

Formanden OZ3ZJ Hjalmar Roesen blev genvalgt.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant

OZ2JKJ Jesper Kjær og OZ2LSS Lars Sølvsten er p̊a valg. Begge blev genvalgt.
OZ5KKR Kristian Rasmussen blev genvagt som suppleant.

Valg af 2 revisorer

P̊a valg er OZ1GAX Karsten Jørgensen og OZ7ABM Finn Holmegaard. Begge blev genvalgt. OZ1GAX
dog med et “nødtvunget” ja.
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Eventuelt

1. OZ4ADG Finn Kjær spurgte om, hvordan man ændrer adresse oplysninger mv. OZ2LSS Lars Sølv-
sten beder om, at man sender rettelsen via en mail til klubbens e-mail adresse: oz3edr@gmail.com

2. OZ8UW Henning Wolder Jørgensen savner aktivitet p̊a 2 meter b̊andet. Der mangler trafik. Opfor-
drer til f. eks at deltage i 2m test. OZ1DCZ nævner, at man ogs̊a kan køre digitale modes som f.
eks. FT8. Indlæg om mulighederne kan bringes i det m̊anedlige nyhedsbrev.

3. Formanden minder om, at man skal huske tilmelding til sommerudflugten p̊a den fremlagte tilmel-
dingsseddel.

4. Formanden gør opmærksom p̊a, at der er fremlagt indsamlingslister til fødselsdagsgave for OZ1YZ
Finn Larsen, OZ1LQO Søren Kjærsgaard, OZ4ZO Hans Jensen.

5. Formanden overrakte gave til OZ5BG Bent Grønbæk Olesen i anledning af 70-̊ars fødselsdag.

6. OZ1DCZ foresl̊ar, at fødselsdagsgaver betales af afdelingen mod en kontingentforhøjelse. Nogen
mente, at det skulle være op til den enkelte om man ville deltage i en given indsamling.

7. OZ1GAX spurgte, om der var nyt om den forest̊aende HF Fieldday i starten af september. OZ1DCZ
oplyser, at der har været møde med OZ5THY om samarbejde i forbindelse med HF Fieldday.
Eventuelt med skiftende call. Der kommer yderligere information i afdelingsnyt for juni.

8. OZ1DCZ efterlyser indlæg til nyhedsbrevet.

Da der ikke var yderligere indlæg, takkede ordstyreren for god orden og erklærede generalforsam-
lingen for afsluttet. P̊a formandens foranledning gav afdelingen en øl, som tak for god or orden under
generalforsamlingen.

Struer den 2019

Carsten Kobborg.

OZ5BG/27.05.2019
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