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Så er sæsonen 2015 skudt i gang, og vi har både Generalforsamling,
Certifikatprøver, Radiocontester, EL arbejde, og meget mere at se til, så det er bare
med at komme op af stolen og være med.

Hvad kunne vi tænke os?
Da vi heldigvis ikke har haft de store udgifter til nedbrudt udstyr eller
stormskadet antenner, og vi samtidig havde god succes med
forårets store loppemarked event, så har kassereren meddelt
bestyrelsen, at der er plads til en lille belønning.
Med andre ord, så er vi så velhavende at der er mulighed for at
ønske os noget nyt legetøj.
Ikke fordi vi nødvendigvis skal bruge penge, men omvendt er det da langt sjovere at bringe nogle
ideer ud i livet, end at lade pengene støve til under Kassererens hovedpude.
Har du derfor et ønske om noget nyt, som du mener, ville være et godt aktiv for vores forening, så
er det nu du skal råbe op.
Vi forventer at samle ideerne og fremlægge dem på generalforsamlingen i marts måned, så vi
sammen kan tage den endelige beslutning.
Værktøj – IT udstyr – Radio – Antenner – Mast – Indretning – møbler – Komponenter –Osv.

Certifikatprøver
De certifikatprøver som under ledelse af Kurt OZ9KJ er målet for vinterens
kursus, er anmeldt til Erhvervsstyrelsen til afvikling lørdag d. 18. april kl.
13:00.
Kender du derfor nogen der ønsker at deltage, så kan der allerede nu
sættes kryds i kalenderen.

Tidsskrifter
Det forlyder fra EDR at der ikke mere er en gældende udvekslingsaftale med de skandinaviske
lande om at bytte tidsskrifter i klubregi til en fordelagtig pris.
Derfor vil du muligvis, når den nuværende ordning stopper, ikke mere kunne finde QTC (Det
Svenske) imellem vores tidsskrifter.
Der arbejdes dog med en PDF løsning, som måske bringer bladet regelmæssigt tilbage, men så
kun som PDF fil på vores Pc.

Alarmanlæg – Det nye, og tidligere annonceret alarmanlæg i vores lokaler, vil påbegyndes d.
19. januar, og mere info vil komme senere omkring koder, adgang mm.

WPX RTTY Contest
Martin OZ2MA har taget initiativ til at samles og forsvare vores 1. plads fra sidste år i
denne store RTTY contest.
Der kan findes info og tilmeldingsark på klubbens hjemmeside.

Generalforsamling
Som du kunne læse i Nyhedsbrev nr. 45 så står vi foran
en større rokade i bestyrelsen.
Vi håber på endnu et stærkt hold efter denne aften.
Tænk ikke ”dem og jeg” men i stedet ”os”.
Generalforsamlingen vil givetvis løbe af stablen i starten
af marts måned, og der vil selvfølgelig som altid komme
en separat indkaldelse med den aktuelle dagsorden.

Hynder til bænkesættet.
De føromtalte hynder spøger stadig.
Vi mangler stadig kompetente syresker til opgaven med at ombetrække og forny
vores hynder til bænkesættet i vores lokaler.
Fra først at have været en ombetrækningsopgave er der nu røster som mener at
det bør være en ”Fuld renovering” inkl. skum.
Der må da være nogen derude som har lidt kendskab til den slags, og mod på opgaven?
Vi er indstillet på at bruge en del penge på projektet og lader os ikke afskrække af uhyrlige tilbud,
som vi i øvrigt allerede har indhentet til opgaven. Men vi syntes dog at priser mellem 7000.- og
9000.- kroner, gerne lige må tjekkes af med andre leverandører.
Vi kan dog snart ikke mere være de meget slidte hynder bekendt.
Det er rigtig mange penge for vores lille forening, så lad os gøre det rigtige.

Hjemmeside
Da Jesper OZ0JBM gerne vil videregive stafetten med hjemmesiden til en ny webmaster, så søger
vi en sådan.
Et kendskab til Wordpress vil bestemt ikke være nogen hindring, men siden kører som den er nu,
og det vil primært være vedligeholdelse. Der er dog flere i bestyrelsen som har et minimum af
kendskab til systemet, så du er ikke helt på herrens mark.
Nye ideer og ændringer kan jo så komme til senere.
Vi håber nogen vil træde til og melde sig, da vi ellers er lidt på spanden.

Belysning
Vi beklager at der har været lidt dunkel belysning ved sofaarrangementet og under
bardisken her i de mørke måneder, men vores El arbejde skrider ikke så hurtigt frem
som vi kunne ønske os.
Vi håber det en dag igen bliver reetableret.
Kontingent.
Som meddelt i separat mail fra Kassereren, så husk lige kontingent indbetalingen
for 2015. Så bliver selvsamme Kasserer så glad og omgængelig.

