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Fra din radioklub OZ5BAL kommer her et par spændende nyheder, og vi håber I vil 

tage godt imod dem, mens I nyder sommeren. 

Vi er nu så småt i gang igen efter en lang og grum nedlukning, og vi mødes atter i 

klublokalerne, og glæder os over vi igen kan samles. 

Selv om det er højsommer, og vi kører lidt på nedsat blus, så sysler vi med 

forskellige ting. 

________________________________________________________________________ 

 

Sommerfest. 

Det første vi vil henlede jeres opmærksomhed på er den planlagte Sommerfest, som I 

naturligvis ikke skal snydes for, selv om vi er kommet lidt sent i gang med denne sæson. 

Vi kører planlægningen på rygradden, og Tonni OV2TK har indvilliget i at gentage 

arrangementet, som vi kendte fra den sidste sommerfest vi afholdte i 2019. 

Se indbydelsen nederst i dette Nyhedsbrev, og sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 12. 

August. 

 

Skrammel og Guld, og en hel masse midt imellem.  

Vi har gjort os nogle tanker ang. de temmelig mange ting og sager, vi 

efterhånden har samlet os. 

Mange af tingene er jo enten dupletter, eller enheder vi må sande vi 

nok aldrig kommer til at få sat i gang. 

En lille ”salgsgruppe” har meldt deres hjælp til at frigøre plads til nye, 

og måske mere tidssvarende ting og projekter, og derfor vil de i den kommende tid forsøge 

at afhænde en del fra vores værkstedslokale. 

Derfor opfordres alle som mangler et projekt til vinter, eller bare mangler en enhed af en 

slags, til at forhøre sig hos eks. vis Thomas OZ1JTE, om vi ikke 

lige har sådan en dims liggende. 

De ting vi vil sælge ud af fra klubbens inventarliste, vil ikke 

indbringe formuer, og gøres mere i et forsøg på at komme ned til 

vores borde igen. 

Har nogen af jer medlemmer ønsker, så ser vi jo hellere I render 

med det. 

 

 



Generalforsamling. 

Allerede nu har vi programsat den lidt utraditionelle 

opgave med at få afviklet 2 generalforsamlinger på 

samme aften. Nemlig den vi skylder for 2020, og 

så naturligvis også den mere ordinære fra 2021, 

som er rykket lidt længere ind på året end vi er 

vant til. 

Datoen er sat til 2. september, og der vil komme en 

indkaldelse med dagsorden og regnskaber som I kender det, når vi kommer lidt tættere på 

datoen. 

Men har du gode forslag til behandling på denne generalforsamling, så begynd allerede nu 

at tænk over dit forslag. 

 

Et lille nødråb. 

Klubbens bestyrelse vil også gerne denne gang opfordre alle som har en 

ide til et arrangement eller et projekt eller bare noget helt tredje at være 

fælles om, til at træde i karakter og råbe op. 

Det er ingen hemmelig at alle, rent aktivitetsmæssigt,  ser lidt rustne ud, 

også dem i bestyrelsen, og vi ser denne kickstart af klubbens aktiviteter, 

som at være et fælles ansvar. 

Så tøv ikke med at råbe op om dine gode ideer. 

Der er allerede indløbet et tilbud fra vores egen Jørgen OZ0J om foredrag af forskellig art, 

hvis nogen føler sig inspireret til at stå for sådan et arrangement.  

Foredragslisten findes på www.oz0j.dk 

Bestyrelsen hjælper gerne med lokalebookning mm. 

 

Inden du når til sommerfest indbydelsen på siden herunder, kommer lige det første 

feriebillede vi har modtaget fra OZ2KB Kurt, fra hans ferie QTH i Sæby 
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Du/dine inviteres hermed til grill og hygge  

i naturskønne omgivelser, ved Bagsværd sø. 

OV2TK har igen I år Lånt lokaler, af kanoklubben PUST,  

så omgivelserne er I top til vores sommerfest. 

 

Du/I medbringer selv kød til grillen.  

Klubben står som altid for lidt tilbehør i form af, 

salat og flutes. Drikkevare kan også købes. 

Sommerfesten afholdes d. 12-08-2021 fra kl. 18:00 

Adressen er: 

Valdemar Poulsens vej 6 

2800 Lyngby 

Kørselsvejledning: 

Kør ad Bagsværdvej (O4) mod Lyngby, når man kan se Bagsværd sø til venstre, 

drej 

til venstre i lyskryds ved Q8 tanken, drej til venstre, mellem Lyngby radios 

bygninger 

og lille spejderhytte, ad asfaltsti (ærindekørsel tilladt) 250 meter, drej til venstre 

ved 

bom, ad grusvej, i bunden hvor vejen deler sig, drej til højre og fortsæt til enden 

afvejen, så er i ved Kanoklubben PUST (på venstre side) 

 

 

Tilmelding: til OV2TK tonni@comxnet.dk 

Senest Tirsdag d. 10-08-2021. 

    Mvh OZ5BAL Hyggeudvalg 

  

Tryk IKKE svar til alle på denne mail, når i vil tilmelder jer. 

 

mailto:tonni@comxnet.dk

