Generalforsamling EDR Ballerup Afd. 08-03-2018

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling
I EDR Ballerup Afdeling torsdag d. 08-03-2018 Kl.19:45
Afholdes i klubbens lokaler på: Foreningscenteret TAPETEN. Magleparken 5, 1.sal. 2750 Ballerup.

Hermed indkalder bestyrelsen for EDR Ballerup Afdeling til ordinær generalforsamling i klubbens
lokaler jf. foreningens vedtægter § 10.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og 2 stemmetællere
3. Årsberetning (fra formand (OZ1JTE)
4. Årsregnskab. Kasserer Frank OZ0FA.
5. Indkomne forslag
Forslag 1. Vedtægtsændringer stillet af bestyrelsen
Forslag 2 / Bilag 1. Medlemskab af EDR. Stillet af OZ0J
6. Fastlæggelse af næste års kontingent og betalingsbetingelser
Nuværende kontingent er
Kr. 300.- pr. år for 1. medlem
Kr. 125.- pr. år for 2. medlem på samme adresse.
Kr. 20.-pr. år for hvert medlem under 25 år på samme adresse.
Bestyrelsens indstilling er et uændret kontingent for den kommende
periode.
7. Budget for indeværende år. Se bilag
Vigtigt. Da vores revisor OZ5GQ, har valgt at udmelde sig af klubben, og det ikke har
været muligt at få fat i vores revisorsuppleant, OZ1DB.
Valgte bestyrelsen at få John OZ2J, til at revidere klubbens regnskab.
Bestyrelsen håber på forståelse, for denne uforudsete situation. Regnskabet vil ligge
åbent på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelse, revision og evt. udvalg
8.1 Kasserer (for 2 år), på valg er OZ0FA, Frank.
8.2 Bestyrelsesmedlem (for 2 år) på valg er OV2TK Tonni, OZ1ARZ
Jens.
8.3 2 stk. Bestyrelsessuppleanter (for 1 år), på valg er OZ2MA Martin
og 2. Bestyrelsessuppleant blev ikke besat efter Ralf i 2017, og kan
herefter vælges eller ej.
8.4 Revisor (for 2 år). På valg er Arne OZ5GQ. Modtager ikke genvalg.
8.5 Revisorsuppleant (for 1 år) på valg OZ1DB Karsten. Modtager
genvalg.
For punkt 8.1 – 8.5 opfordres det til, at du er medlem af landsforeningen
EDR. Dog intet krav.
9.0 Eventuelt.
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Ad. Punkt 5
Forslag til generalforsamlingen bedes du sende til:
Thomas Gosvig, Linde alle 28, 2750 Ballerup. E-mail: oz1jte@mail.dk
Forslag skal være formanden i hænde senest. 01. Marts 2018.
Indkomne forslag:

Forslag 1.
Bestyrelsen stiller forslag om en vedtægtsændring i forbindelse med bestyrelsesvalg, og disse
personers tilknytning til landsforeningen EDR.
Vores nuværende egne vedtægter siger under dette punkt:
§6 Foreningens ledelse
A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen. Medlemmerne af bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne i
Landsforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) være medlem af denne
(jf. EDR’s vedtægter § 9 stk. 5).
Vores vedtægter kan i øvrigt findes her:
http://oz5bal.dk/wp-content/uploads/2011/05/Vedtaegter.pdf
Herunder kommer landsforeningens paragraf 5 om lokalafdelinger:
Læg især mærke til Stk. 4.
§ 5. Lokalafdelinger
Stk. 1. Hvor flere medlemmer af EDR bor samlet i et område, kan disse danne en
lokalafdeling der har selvstændigt regnskab og fastsætter egne vedtægter og
kontingentsatser. Lokalafdelingerne er tilknyttet EDR og virker gennem samarbejde for EDRs
formål.
Stk. 2. Den enkelte afdeling benævnes EDR X AFDELING, hvor X står for den geografiske
lokalitet (by eller egn). I Grønland kan "Experimenterende Grønlandske Radioamatører X
afdeling, underafdeling af EDR" anvendes.
Stk. 3. Den enkelte lokalafdeling vedtager selv navn for X, der er gyldigt efter
hovedbestyrelsen i EDRs godkendelse.
Stk. 4. Lokalafdelingen vælger selv sin formand og bestyrelse, som alle bør være medlem af EDR.
Stk. 5. En EDR lokalafdeling betaler et årligt kontingent til EDR, der fastsættes af repræsentantskabet
efter indstilling fra hovedbestyrelsen.

Ændringsforslaget til generalforsamlingen er som følger, hvorved § 6A udgår, og erstattes
af: (Ændringer er understreget.)
§6 Foreningens ledelse
A. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen. Medlemmerne af bestyrelsen bør i henhold til vedtægterne i
Landsforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) være medlem af
denne (jf. EDR’s vedtægter § 5 stk. 4).
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Forslag 2/Bilag 1
Forslag/Debatoplæg fra Jørgen OZ0J:
Forslag til behandling:

Skal OZ5BAL fortsat være medlem af landsforeningen EDR og dermed en
lokalafdeling under EDR?
Debatoplæg i forbindelse med ovenstående forslag:
Som det nok er bekendt, så er landsforeningen EDR i sit livs krise, da bl.a formanden,
næstformand og 3 hovedbestyrelsesmedlemmer har nedlagt hvervet efter et indirekte
mistillidsvotum d. 17. februar 2018.
EDR Ballerup er i dag en lokalafdeling under EDR. Det koster efter de nye
kontingentsatser DKK 350 pr. år.
Får vi nok for vores penge?
Kan vi spare kontingentet og være en uafhængig forening for radioamatører?
Ovenstående er et oplæg (forslag) til debat under dagsordenen punkt 5.
73 Jørgen OZ0J
Sigma 12
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