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Bestyrelsens beretning for 2018
EDR
Siden sidst har der jo været valg i vores landsforening, det faldt vist overvejende ud til EDR’s
bedste. Nu kommer der forhåbentligt mere ro på forholdene selvom det nok bliver en svær
opgave at forny vores tillid, men indtil videre ser det da rigtig godt ud, med bl.a. ny og meget
pænere OZ.

Contester:
NAC
Som der blev berettet ved sidste GF gik det jo pludseligt stærk ved skuret i starten af 2018,
hallen skulle udbygges og vores mast skulle flyttes, vi nåede lige at køre med i den første 2m
test så blev det hele taget ned og nyt fundament blev støbt. Derefter var det jo bare at vente på
at byggeriet skulle blive fuldendt så vi igen kunne komme på plads under antennerne.
Det kom alt i alt til at vare indtil august måned inden vi igen kunne deltage i testerne på 6m,
2m og 70cm, i den mellemliggende tid brugte især Martin meget tid på at få tingene på plads
i både skur og mast.
Med hensyn til 10m testerne, så blev det hurtigt klart at der ikke længere ville være plads til
en ekstra mast ved skuret, så de er nu henlagt til Martins kælder, hvor vi holdt fanen højt
næsten hver den første torsdag i måneden.
Resultatet:
• På 10m en 1. plads i CW, 2. plads i SSB, 2. plads i FM, 1. plads i Digi og en samlet 1.
plads.
• På 6m en 2. plads.
• På 2m en 4. plads.
• På 70cm en 1. plads.
Resultaterne taler jo deres tydelige sprog om at vi ikke har deltaget i en stor del af månederne
og nok også skulle bruge lidt tid på at komme ind i rytmen igen og det skulle også lige gå op
for de andre deltagere at vi igen var QRV på båndene.
Vi fortsætter trofast med at mødes i skuret her i 2019 den første og anden tirsdag samt den
anden torsdag i måneden.
Field Day
Igen i 2018 blev denne store årlige begivenhed afholdt på vores stamplads ved Harre Vig, og
igen med en rigtig god weekend både vejrmæssigt og på det hyggelige plan, især den
traditionelle aftensmad om lørdagen er jo det hele værd.
Der var igen en dejlig masse mennesker, både til at hjælpe ved op- og nedtagning samt
komme forbi og gøre det til endnu en rigtig hyggelig oplevelse, Mange Tak for det!

Denne gang var Mors afdelingen ”desværre” igen kommet med på Field Day så vi måtte
”nøjes” med en 2. plads i den samlede stilling, men jeg tror nu nok at vi syntes det er en
meget værdig placering, vi vægter jo stadig hyggen og oplevelsen højere end det at bemande
radioerne maksimalt på bekostning af det andet.

Repeatere:
Der er ikke det store at sige omkring vores repeatere, de tøffer stabilt afsted på vanlig vis,
men bliver dog ikke brugt så flittigt mere, det er nok desværre trenden i dag hvor de digitale
muligheder både med og uden radio bliver mere og mere fremherskende.
Vi truede allerede sidste gang med at især 2m repeateren skulle have en justering, den er ikke
helt så kraftigt kørende, men ombygning og flytning ved skuret tog det meste af tiden.

Økonomi
Økonomien i foreningen er i lighed med tidligere år ret stabil, uden de helt store udsving. Der
har i løbet af året været et pænt salg af diverse udstyr, som medvirker til at fastholde en god
balance mellem indtægter og udgifter. Tallene vil fremgå når kassereren fremlægger
regnskabet.

Elektronikundervisning:
Vores undervisning af unge mennesker her på skolen led en knæk i den nye sæson, først
skulle vi selv finde ud af hvad der skulle ske, bl.a. at vi var blevet lagt sammen med en anden
underviser så det nu hed ”RC Legetøj og Elektronik”, dernæst finde ud af hvornår der var
info møde, hvor der heller ikke var mange informationer udover en startdato, den anden
underviser mødte vi ikke. Da vi så sad og ventede den første aften og klokken blev 5 minutter
i, kom der da endelig en mand og en enkelt ung dreng. På anden dagen mødte en tidligere
elev også op, så der nu var 2 drenge og 3 undervisere, vi fik da lige begyndt på lidt
elektronik, men det stod hurtigt klart at de to var mere interesserede i RC Legetøjet, så vi blev
lidt til statister.
Efter nytår da vi igen mødte op den første aften sad vi og ventede men ingen kom, det samme
ugen efter, så nu er vi holdt op med at deltage.
Nu må vi så se om der skal startes op på noget igen i år.

Silent Key:
I det forløbne år har vi desværre måttet sige farvel til 2 amatørkolleger.
I maj måned var det OZ1GB Karsten der tabte kampen til en længere tids sygdom.
I november var det så vores mangeårige medlem OZ8VG Jørgen, der i flere år havde været
ramt af kræft, der gik bort.
Skal vi alle rejse os og holde et øjebliks stilhed til deres ære.
Æret være deres minde.

Til sidst:
Bestyrelsen vil igen rette en stor TAK til alle for at støtte op om klubben og give os alle noget
at være fælles om i denne verdens bedste hobby…

