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Dette nummer af vores Nyhedsbrev, vil omhandle nogle store ændringer på vores
foreningscenter, som heldigvis ikke i første omgang berører os, og vi vil også bede
om din deltagelse i forskellige små opgaver til glæde og gavn for os alle.
Lad os bruge tiden i vinter til at samles om de løbende opgaver, når nu vores
kalender ikke er ved at sprænges af programsatte aktiviteter.
Kom og vær med til at føle vi er fælles om tingene.
________________________________________________________________________
Lad os starte med lidt Julestemning.
Selv om du sikkert, på nuværende tidspunkt, er ved at få kaffen galt i
halsen, og syntes det er liiige tidligt nok at tage hul på Julens glæder, så er
det alligevel nu du skal afsløre, om du endnu en gang har lyst til at gøre
Julen hyggelig og rar, sammen med os andre i din radioklub.
2 ting er ændret markant siden sidste Jul, og det er at saglige Hans-Jørgen OZ2HJL, ikke er blandt
os mere, og vores ellers trofaste Julefrokost leverandør, slagtermesteren i Hedegårdscenteret, er
lukket.
Derfor vil vi gerne prøve et nyt koncept til vores kommende Julefrokost arrangement, som i øvrigt
finder sted d. 6. december. Selve indbydelsen vil naturligvis komme senere.
Vi vil denne gang forsøge at finde et lille hold, der vil vise deres evner
inden for det kolonariske område.
Ingen planer er endnu lagt, ud over vi kunne tænke os at lave maden
selv denne gang, og vi derfor gerne vil have tilsagn fra en lille håndfuld
af jer, som vil arrangere maden i fællesskab.
Noget i stil med det man kender fra et sammenskudsgilde, kunne være
en mulighed.
Løse tanker har været en kold eller lun ret, som man hver især tager sig af, og efterfølgende
kommer og anretter på dagen, på vores buffet bord.
Så giv Thomas OZ1JTE besked om din interesse, og så tager vi den derfra.
Lad os ikke begå samme fejl som med vores Sommerfest der var lige ved at mislykkes, da ingen
rigtig udviste ”rettidig omhu”, som en vis Hr. Møller engang sagde.

Så til noget mere teknisk.
Vi har også brug for din hjælp til mindre opgaver i vores tekniske afdeling.
Her er det lige så vigtigt, som med leverpostegen, ovenfor du tilbyder din hjælp, til de ting du
mener at kunne hjælpe os alle med.
Tag en af de nedestående numre og meld tilbage til en fra bestyrelsen, gerne Thomas OZ1JTE.
1. Vores nye HF klubstation er ikke endnu blevet åbnet for frekvensbåndet 60M (5 MHz), og
derfor skal vi have fjernet nogle små SMD dioder, som giver stationen melding om det
tilladte frekvensbånd.
Stationen skal adskilles, 4 dioder skal fjernes, og stationen skal samles igen.
For detaljer:
http://www.catlog.net/_Descarregas/Manuals/01Icom/Icom%207600%20OBM.pdf
Eller:
http://www.youtube.com/watch?v=OxLK2lLDdIQ
Thomas OZ1JTE vil gerne klargøre stationen på
værkstedsbordet, så din opgave er begrænset, hvis det
ønskes.
2. Vi har konstateret en irriterende lyd fra vores blæser i vores strømforsyning model Diamond
GSV3000.
Vi ville gerne have den adskilt og have identificere problemet yderligere.
Evt. at indkøbe en mere støjsvag blæser og isætte.
Yderligere vil vi gerne have lys i V og A metret med et par kraftige
lysdioder.
3. Tjek vores mange håndholdte instrumenter for lavt batteri.
Køb 9V batterier og udskift disse.
Vi ville gerne have skiftet batteri i 2-3 multimetre og en
antenneanalysator.
4. Vores strømforsyning til ”Radio 2” er begyndt at brumme ved belastning.
Dette kan skyldes normal støj fra en ældre trafo, men kan måske også skyldes udtørret
ladelytter eller endda en defekt diode i diodebroen.
Den bør tjekkes for ripple under lidt belastning med et oscilloskop, og fejlen isoleres, som
noget vi enten kan gøre noget ved, eller vi må leve med.
…og så de lidt større, som er vores håb at få ordnet i fremtiden;
5. Vores store SteppIR HF antenne har i blæsten fået toprøret i rotoren til at skride ca. 90
grader.
Dette bør der tages action på og kæberne på rotoren strammes.
Vi håber på OZ2MA’s deltagelse, da han kender systemet, som sin egen bukselomme, fra
det lidt udfordrende fugleperspektiv.:-).

6. Vores værkstedsrum mangler i den grad gode el installationer.
Vi forstiller os ”3-dåser” med jord opsat rundt i lokalet.
Martin OZ2MA og Jens OZ2JP er tovholdere, men mangler tiden til det hårde arbejde.
7. Vores hovedlokale trænger til en gang maling.
Det er primært området ved sofaerne og bænkene som skal
have en omgang.
8. Vi har stadig et loppemarked i tankerne, men har intet hørt fra
jer, om lysten er tilstede, til at planlægge og afholde et sådan
arrangement.

Her slutteligt kommer så en status på de mange ting som i øjeblikket sker på vores
foreningscenter, hvis du har undret dig over det meget rod som står i gangene for tiden.
Der er blevet meldt ud fra allerhøjeste sted, at der er store omlægninger i gang på vores
foreningscenter.
Mange foreninger flytter for tiden lokaler og nye kommer til.
Alt sammen for at give plads til en afdeling, som tidligere har siddet på vores rådhus.
Ingen foreninger er endnu ”smidt ud” af vores foreningscenter, man flere er blevet tvunget til at
dele lokaler med andre.
Vi er heldigvis gået fri denne gang, men lad os hele tiden være aktive og højt specialiseret, i både
vores måde at bruge vores lokaler og antenner på, så kommunens øjne ikke pludselig hviler på os
i en sammenhæng som ovenstående.

