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Bliver verden, og dermed også vores lille radioklub, nogensinde
den samme, efter marts 2020?
Ja, selvfølgelig gør den det, og måske endda også endnu bedre,
hvis DU vil være med til, det skal være sådan.
Dette Nyhedsbrev omhandler primært hvad vi kan være
fælles om i efterårs sæsonen 2020.
Selv om de mørke dage virker langt væk lige nu, mens vi
griller på terrassen, og kører ture rundt i det Danske
ferieland, så er det nu vi skal forberede en god
vintersæson.
________________________________________________________________________
Først lige… Sommeraktiviteten i OZ5BAL.
Der vil forsøges, i lighed med tidligere år, at holde åbent alle torsdage
sommeren igennem.
Vi har ingen planlagte aktiviteter i disse varmeste måneder, men har du lyst
til at kikke forbi til en kold sodavand, så er du velkommen.

Aktiviteter i det kommende efterår.
Vi har masser af praktiske projekter vi kan tage fat på.
Men det kræver lidt engegement fra jer.
Husk bestyrelsen (næsten) aldrig siger nej til et godt projekt eller en god ide.
Har du ønsker til ombygning af vores teknik, eller til vores lokaleindretning, så skal du blot komme
med en god plan.
Som minimum skal du fortælle os om dine ønsker, meget gerne fulgt op af
en plan for udførslen, en tidshorisont på projektet, og så et budget. Altså,
Hvad – Hvordan – Hvem – og Hvor dyrt.:-)
Eks. vis har der været hørt løse ønsker som;
-

En bedre PC ved endevæggen i radiorummet.
1 eller 2 store skærme ved radio PC’en. (Inkl. ombygning af området
for pladsen til det)
En manuel eller automatisk antenneomskifter, placeret nærmere vores HF radio.

Alt sammen gode ideer, men de skal følges op af en skriftlig ide der kan tages med på et
bestyrelsesmøde, og besluttes i samarbejde med vores kasserer. Bare få ord er nok.
Udover de løse tanker om forbedringer af teknikken her ovenfor, så har der været ideer om
aktiviteter som omhandler:
-

Loppemarked. Salg af vores mange gamle enheder
og dele, for at give lidt plads i lokalerne.
En lokalfrekvens på 2M som kan samles os lidt
bedre uden for klubaftenerne.
Forsøg med en Loop antenne på vores grønne
areal.
Forbedring af vores 160M antenne.
Opsætning af en 60M antenne.
Contest aktiviteter.
Fælles indkøb af spændende elektronik fra det store udland til billige penge og fornøjelse.
Forsøgsvis lave en X-bånds repeater (VHF – UHF) fra klubben og se om den ville blive
brugt?

Ud over alt ovenstående som kunne være nye ideer at søsætte, så har vi stadig flere hængepartier
som eks. vis:
-

Strømudtag i værkstedslokalet.
Udskiftning af Cmos batteri i vores ene stationære PC.
Udskiftning af rotor i skorstenen.
Løbende rengøring og oprydning af vores lokaler.
Gennemsyn af antenneinstallationer og vedligehold.
Herunder nyt vulkaniserende tape på udsatte steder, tjek
af wirebro til volden og grenbeskæring omkring dette
punkt, og ikke mindst buskrydning på det grønne antenne
areal, som hurtigt vokser til.

Fælles ansvar for aktiviteter.
Som du kan se er der nok at tage fat på, hvis du som medlem har lyst
til at hjælpe.
Men det kræver som tidligere nævnt et engement, hvis vi skal mødes
til mere end blot en sodavand i vores lokaler en gang om ugen.
Der er ingen som planlægger og serverer projekterne på et sølvfad
mere. Alle må hjælpe til.
Ingen af os har åbenbart resurserne mere til konstant at planlægge og være tovholder, så alt skal
være en fælles opgave, for ikke at ligge for meget arbejde på få personer.

Kommentarer fra Formanden:
Det har aldrig været kutyme fra klubbens side, at jamre i tide og utide om hjælp til aktiviteter.
Det har igennem længere tid fungeret udmærket på den måde, at har nogen lyst til at sætte noget i
gang, så giv gas, og se hvor mange der følger med.
Sådan er det sådan set stadig.
Men vi bliver færre i klubben, og vi har ikke de resurser vi har haft tidligere.
Derfor, her på tærsklen til efterårs/vintersæsonen 2020, er det ingen hemmelighed at aktiviteter
som bliver igangsat, kun vil blive startet op, hvis vi fornemmer en opbakning og tilslutning.
Tænk over hvad du vil med din forening i denne sæson, og meld tilbage.
Vi er måske flere end du tror der vil være med på ideen.:-)

** Aktivitets jammer slut **

Kort nyt:
Generalforsamling.
Bestyrelsen ved de skylder en generalforsamling, og vi
arbejde på at finde et tidspunkt for afholdelsen.
Måske en anden model kan komme i spil, hvis vi kan forsvare
dette iflg. vedtægterne.

Sommerfest.
Husk vores sommerfest d. 13. august.
Indbydelsen kan findes her:
http://www.oz5bal.dk/wp-content/uploads/2020/07/oz5balsommerfest2020.pdf

Udlån af klubbens tekniske udstyr.
Det opfordres til at levere lånt udstyr tilbage hurtigst muligt.
Ind imellem står andre og gerne vil benytte udstyret. Som udgangspunkt er det til næstkommende
torsdag man låner udstyr.
Husk at skrive det i udlånsbogen som ligger bag bardisken, så vi altid har styr på hvor udstyret er .

