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Referat af 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 
 Martin, OZ2MA blev foreslået og valgt. 

2. Valg af referent og 2 stemmetællere  
Martin fastslog, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sendt ud i 
tide. 
Frank, OZ0FA blev valgt som referant. 
Som stemmetællere blev John, OZ2J og Tonni, OV2TK valgt, 
Der var 13 medlemmer til stede. 
3. Årsberetning (fra formand (OZ1JTE)  

 
Jeg takker dirigenten for ordet, og vil endnu en gang forsøge at summe året op. 
Vi har på mange måder haft et spændende og aktivt år, hvor vi nåede igennem mange gode aktiviteter. 
Især tiden før årsskiftet bød på flere gode og velbesøgte arrangementer. 
En stor tak til dem som tog del i planlægningen, og det veludførte arbejde. 
Vi er i den senere tid begyndt at lave de fleste arrangementer åbne for alle, altså også gæster og ikke-
medlemmer, og det kan undre at vi ikke af den vej kan skabe lidt udvikling i et desværre lidt nedafgående 
medlemstal, som vi ellers for få år siden havde en positiv udvikling i. 
Vi kæmper desværre en hård kamp mod de meget kaotiske tilstande i landsforeningen EDR, og mange 
vælger nok helt bevist, at stå uden for et fast fællesskab i disse år, og dyrke deres hobby lidt på egen hånd. 
Jeg tror det bedste vi kan gøre i denne svære tid, er til stadighed at gøre det vi er bedst til; nemlig at være 
åbne, imødekomne, snakke pænt til alle, og tage rigtig godt imod nye ansigter som kikker forbi vores 
forening. 
Jeg glæder mig tit over den positive og gode ånd som altid er at finde i vores forening, og det er vigtigere 
end nogensinde før at rykke endnu tættere sammen og passe på det vi har. 
Vi slipper nok ikke for, på et tidspunkt, at tage stilling til vores forhold til Landsforeningen EDR. 
Lige for tiden er debatten om for og imod, meget følelsesladet, men det er også vigtigt vi tænker os godt om, 
hvad vi ønsker, inden vi tager en beslutning. 
Vedtægtsændringer, skift af foreningsnavn osv. er ikke bare noget man kan ordne med et snuptag, og lige 
nu er der ingen alternativer som giver de samme fordele som vi trods alt har, af et tilknytningsforhold til 
landsforeningen. 
Vores torsdags klubaftener fungerer godt, og fremmødet er nogenlunde stabilt. 
Vores radiohjørne er meget tit godt besat, og man kan se at folk lader sig inspirerer af de aktive ved 
stationen. 
Muligheden for at køre radio på en klubaften, er ikke mindst gjort muligt af det hold som på rekordtid 
byggede en fin ny skillevæg ind til sofagruppen i foråret. … også tak til dette hold. 
Lige nu mangler vi lidt i EL installations afdelingen, men ud over dette, har vi som altid velfungerende teknik, 
og andre faciliteter at boltre os med, og så længe nogen vil være med til at holde det ved lige, så står 
klubben altid klar til medlemmernes ideer.    
Så summet lidt op, så er der masser af god stemning og rimelig aktivitet i vores forening, men vi kunne godt 
bruge nogle flere gæster som blev hængende i vores klub efter deres besøg. 
Så benyt meget gerne lejligheden, hver gang du har en mulighed, for at omtale vores klub, som et rart 
mødested for alle interesserede. 
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Uanset hvad, vil jeg altid, lige som tidligere år, glæde mig meget til at se hvad I finder på af spændende ting. 
og ikke mindst at møde jer alle i vores forening i årets løb…    

Thomas OZ1JTE 

 
4. Årsregnskab. Kasserer Frank OZ0FA. 

 Vi har i 2017 brugt lidt flere penge end der er kommet ind. Da vores 
 økonomi er god, er det ikke noget problemved det. Der er brugt penge  
  penge på at gøre vores klub et bedre sted at være. Væggen mellem 
 klubstationerne og mødebordet er blevet udskiftet og der er kommet et 
 fjernsyn op, så flere kan følge med, når der foregår noget i klublokalet. 
 Vi er 31 medlemmer, hvoraf kun 1 endnu ikke har betalt. 
 Regnskabet blev vedtaget. 

 
5. Indkomne forslag 
Forslag 1. Vedtægtsændringer stillet af bestyrelsen 
Forslaget blev vedtaget, så vi er på højde med vedtægterne i EDR 
Forslag 2 / Bilag 1. Medlemskab af EDR. Stillet af OZ0J 
Der var en del diskussion, om det var et forslag eller et debatoplæg, der 
gjorde, at der kunne besluttet noget som forslag. 
Efter en del debat, blev man enige om at blive i EDR og se tiden an til 
efteråret, hvor der blive indkaldt til debatmøde om medlemskabet i EDR. 
Såfremt der er stemning for udmeldelse, vil der blive indkaldt til 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
Der blev her holdt pause, hvor vi smagte på Heidis skønne æblekage. 
Jer der ikke mødte op gik glib af det. 
 
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. 
Det blev vedtaget, at kontingentet fortsætter uændret. 
 
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. 

Budgettet bygger på 2017’s regnskab og blev vedtaget. 
 
Valg til bestyrelse, revision og evt. udvalg  
8.1 Kasserer (for 2 år), på valg er OZ0FA, Frank. 
Genvalgt 
8.2 Bestyrelsesmedlem (for 2 år) på valg er OV2TK Tonni, OZ1ARZ 
Jens. 
Begge blev genvalgt. 
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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.  
Martin blev genvalgt og der blev ikke valgt nogen anden suppleant. 
8.4 Revisor (for 2 år). På valg er Arne OZ5GQ. Modtager ikke genvalg. 
Jørgen, OZ0J blev valgt 
8.5 Revisorsuppleant (for 1 år) på valg OZ1DB Karsten. Modtager ikke 
genvalg. 
John, OZ2J blev valgt. 
For punkt 8.1 – 8.5 opfordres det til, at du er medlem af landsforeningen 
EDR. Dog intet krav. 
 
9.0 Eventuelt.  
Der blev forespurgt, om der var udsigt til, at der blev afholdt et 
loppemarked. Da vi ikke har ret mange ting at sælge, vil det ikke blive 
foreløbig. Der blev foreslået nogle e.v.t. tidpunkter, hvor det ikke 
kolliderede med andre afdelinger i området. 
 
Der er nogle medlemmer, som har en del ting liggende i lokalerne. De 
blev opfordret til at få ryddet op og fjernet ting, som ikke blev brugt. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl 21:10  

 
 
 
 
 
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 
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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). 

 

 

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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