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Bestyrelsens beretning for 2016
Ja, som man nok kan se, er vi jo stadig noget udfordret med hensyn til vores lokaler, det
startede jo allerede forrige år, da vi blev bedt om at rydde lokalet her for langt det meste af
vores ting, så de kunne gå i gang med at renovere det. Søndag den 13. december (altså i
2015) havde vi så store oprydnings-dag hvor vi virkeligt fik gjort noget ved det hele.
Med 2016’s ankomst afventede vi jo med spænding den bebudede renovering men der skete
ikke rigtig noget, først langt hen på året fik vi at vide at Ungdomsskolens penge var sluppet
op. Med fare for igen at blive skuffet så ser det nu endelig ud til at der sker noget, og vi ser
frem til snart at slippe for ”bygge-rodet”.
Af andre positive ting i løbet af året, kan vi også sige at vi har fået vores campingvogn synet
og ejerskiftet, så den nu også på papiret tilhører klubben.

Contester:
80m aktivitetstest
Martin har igen i 2016 deltaget i aktivitetstesterne den første søndag i måneden på både CW
og SSB, resultatet er blevet til en flot 1. plads på både CW og SSB, det er rigtigt godt arbejde
og et resultat der er med til at sætte klubben på landkortet.
NAC
4 gange om måneden har vi jo igen deltaget i de forskellige NAC tester, på nær en enkelt 6m
test i marts måned, hvor vi var nødt til at deltage i den årlige udstilling her på
Ungdomsskolen hvor de unge mennesker på elektronik-holdet skulle fremvise deres
projekter.
Resultaterne af anstrengelserne i 2016 er blevet nøjagtig som i 2015:
 På 10m en 1. plads i CW, 1. plads i SSB, 1. plads i FM og en samlet 1. plads.
 På 6m en 2. plads.
 På 2m en 4. plads.
 På 70cm en 1. plads.
Alt i alt har vi haft det rigtigt hyggeligt i skuret med at køre radio, snakke lidt ind imellem og
spise lidt kage til. Udstyret har opført sig eksemplarisk, dog var der kommet vand i en
combiner til 2m i løbet af efteråret, så masten måtte ned en tur og da vi fik hældt vandet ud
igen, og den blev behørigt tætnet, kunne vi igen opnå de forventede resultater på dette bånd.
Field Day
Årets HF Field Day blev for 5. år i træk henvist til pladsen ved Harre Vig og igen blev det en
vellykket weekend med masser af hygge og radio aktivitet.

Vi startede lørdag formiddag hvor det vi straks vi ankom til stedet begyndte at regne i stride
strømme, vi skyndte ind i Sørens campingvogn hvor morgenbrød og kaffe blev sat øverst på
dagsordenen. Efter 45 minutter klarede det endligt op og vi kunne begynde at etablere en
Field Day station, kl. 15 var vi klar til start og så gik det næste døgn ved radioer, og med
hyggeligt samvær, lørdag aften var der som sædvanlligt dækket op til middag med steg á-la
helstegt pattegris og flødekartofler á-la middelhavet samt salat til. En stor tak til Søren som
kokkerede og gjorde sit til at vores maver ikke kom til at lide nød. Det eneste skår i glæden
var at vores primære generator gik i stykker kun 1½ time før vi skulle stoppe søndag
eftermiddag, men det tog kun 10 minutter at få reserven på banen. Mange tak til alle de
fremmødte der igen gjorde at vi kunne deltage i årets HF Field Day, placeringen i klassen
blev en flot 2, plads kun overgået af de seje morsingboere.

Økonomi:
Årets regnskab bliver fremlagt lige om lidt, der er ikke sket de store ting rent økonomisk, der
er lidt indtægter fra salg i Vildsund og lidt udgifter i forbindelse med jubilæet.

Repeatere:
Vores repeatere er næsten som den berømte Duracell-kanin, de fortsætter bare med at virke,
dog har 2m repeateren haft 2 nedbrud i efteråret, hvor det var en afbrændt sikring i
strømforsyningen der satte en stopper for løjerne, anden gang blev der sat en lidt større
sikring i, og repeateren har nu kørt lige siden. Vi planlægger nu alligevel et service besøg når
vejret bliver lidt bedre i løbet af i år.

Elektronikundervisning:
Vi blev igen i denne sæson bedt om at forestå elektronikundervisning for et hold unge
mennesker på skolen, denne gang er det kun blevet til 2 deltagere, men skolen er stadig meget
tilfredse med vores indsats og vi forsøger hver onsdag til en gang i marts at få de to drenge til
at forstå lidt af mystikken i denne spændende verden.

Mærkedage i 2016
Den 21. november var der reception i anledning af vores store dag, og der mødte mange op
for at være med til at fejre os, både fra klubben, de omkringliggende afdelinger og selv fra
Ungdomsskolen var der besøg. Det blev en meget hyggelig og dejlig aften med godt selskab,
mange gaver og god mad.

Silent key
Dagen efter jubilæet, den 22. november måtte vi desværre sige farvel til Erling OZ1IPY efter
en længere sygdomsperiode, der bestemt ikke har været nem. Erling var jo med i opstarten af
klubben og sad i den første bestyrelse, han var også altid god for en historie om både hans og
klubbens radio-aktiviteter, han gjorde sig især bemærket på PSK-31, hvor han har kørt mange
QSO’er med deraf følgende mange QSL kort, også på Field Day hev han mange points hjem
ved hjælp af denne måde at kommunikere på, især ud på de små timer, når vi andre var gået
til opladning.

Skal vi alle rejse os og ære Erling ved at holde 1 minuts stilhed.

Til sidst:
Med håbet om endnu et godt år i foreningen (og forhåbentligt lidt mere ro i landsforeningen)
vil hele bestyrelsen sige MANGE TAK for et godt og vellykket 2016 med gode oplevelser i
den bedste hobby i verden.

