
 

Referat FOR HB-MØDE 7. juli 2021, samt 15. juli 2021 
EDRs KONTOR, KLOKKESTØBERVEJ 11, 5230 
ODENSE M  

Fysisk + Teams møde 
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Mødetid: onsdag d. 7. juli 2021 klokken: 17:00 i Odense – fortsættelse på TEAMs torsdag d. 15. juli kl: 
19:30 

Indkaldte Formanden, HB – Lone, Kontoret 
Afbud:  Referent: OZ5WU 

 
1 Godkendelse af dagsorden. 
Indstilling: Mødeleder Arne OZ4VW 
Ja  Nej  Blank  

 
2 Beretninger fra; Kontoret (medlemsudvikling, henvendelser, mm.) QSL 

bureau, og udvalgene. 
2.1 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Formanden Sider: 0 

Beretning: Medlemmerne er utilfredse med VUSHF-ændring af NAC tester. 

2.2 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Sekretæren Sider: 0 

Beretning: God gang i dokument arkiv.  

2.3 Ansvarlig: Lone Titel: Kontoret & QSL-Bureauet Sider: 0 

Beretning: Kontoret fremsender regelmæssige status mail til HB. Der er bogført frem til 30.06.2021 
QSL-centralen har mange tusinde kort, der er uanbringelige (ikke medlemmer). Kontoret vil 
forsøge at kontakte modtagerne med henblik på aftale. 
Kontoret holder ferie 29-30-31. Web-shop sender først pakker i 32. 

2.4 Ansvarlig: OZ7ABM Titel: Handelsudvalg Sider: 0 

Beretning: Vedligehold af shop gøres fremad af Brian, OZ1BV. KASS skal rette betalingsmodul alt 
arbejde lovet afsluttet i uge 34 

2.5 Ansvarlig: OZ4VW Titel: IARU Sider: 0 

Beretning: IARUr1 Region 1 Vice President Faisal Alajmi, 9K2RR SK 

2.6 Ansvarlig: - Titel: Informationsudvalget Sider: 0 

Beretning: Info udvalget har været meget arbejdsramt. Websiden har været kritiseret af 
medlemmerne, den er ganske vanskelig at finde rundt på. Webmaster er fokuseret på at 
justere så oplevelsen bliver mere medlemsvenlig. 

2.6 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Teleudvalget Sider: 0 

Beretning: . 

2.7 Ansvarlig: OZ5WU Titel: VUSHF-udvalget Sider: 0 

Beretning: Virtuelt møde 30/6 – VUSHF overvejer at deltage på ATF i 2021 og Vinter VHF 2022 
 
3 Gennemgang af huskeliste.  
Bilag: huskelisten 
Referat:  
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4 Foreningens økonomi/saldobalance INTERN 

 EDR årsregnskab 2020 underskrives af HB 
Bilag: Excel ark  
Resume:  
Referat: Mødet 15072021:  EDR og HRCD regnskaberne er begge blevet godkendt af RM ved 

elektronisk afstemning. 
EDR regnskab: 12 x JA, 0 x NEJ og 6 X Blank/Ikke stemt  
HRCD regnskab: 10 x JA, 0 x NEJ og 8 X Blank/Ikke stemt 
Afstemningsresultaterne modtaget pr. e-mail fra de kritiske revisorer d. 14. juli 2021 
HRCD regnskabet måtte sendes til afstemning to gange, da RM ikke første gang stemte i 
fornødent omfang! 

 

5 Indkomne forslag og sager til behandling 
 

5.1  

Sag: 21008 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Personsag Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: HB har modtaget information om uafsluttet økonomi fra medlem af foregående HB, samt 

en af foregående HBs hjælpere. HB skal gennemgå materialet og løse udfordringen. 
Mødet 26052021: Er sagen afsluttet på fornuftig vis? Dokumentation modtaget d.d. fra den 
ene person. Den anden mangler stadig svar. 

Referat: HB har oversendt opgørelse over modtagne kvitteringer og udbetalinger. EDR afventer 
dokumentation for udgifter, ellers udbetales der ikke refusion. Altså ingen dokumentation – 
Ingen refusion. 
Mødet 26052021: Det ene udestående er udlignet, den andet mangler stadig 
Mødet 09062021: Ingen reaktion fra det andet udestående henstår stadig åbent, dette 
søges lukket inden næste HB-møde. 
Mødet 07072021: Da personen ikke har reageret på kontorets henvendelser, betragtes 
sagen som endeligt afsluttet. 

Beslutning  
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.2  

Sag: 21024 Ansvarlig: OZ4VW Titel: EDR & ATF Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: Bliver der Amatørtræf Fyn 2021? – I hvilket omfang skal EDR deltage? HB må allerede nu 

tage stilling, så vi forhåbentlig kan finde hænder til hjælp med de praktiske roller. 
Referat: Mødet 07072021: ATF bliver til noget med mindre COVID19 forbyder det. Dato 7. 

november 2021.  
Mulige udstillere vendes – planlægningsudvalg nedsættes Gruppen FM, JAN og LARS 
Der skal findes 2 foredrag. EDR licensprøve kl 11:00, FM bestiller licensprøve 
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Bespisning?? 
OZ1IZL, Jan indkalder til møde på teams indenfor 14. dage 

Beslutning  
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.3  

Sag: 21025 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Merchandise  Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: EDR skal som vore søsterorganisationer have noget moderne merchandise, de kan benytte 

til at vise omgivelserne at de er EDR medlemmer + deres eget call og navn. EDR skal i lighed 
med DARC og SSA mfl. tilbyde en poloshirt af pæn kvalitet med EDR-logo broderet på, samt 
købers call broderet på. Køber kan så tilkøbe brodering af fornavn hvis dette ønskes. 
Medlemmerne skal også tilbydes køb af baseball cap med broderet EDR-logo og call, 
broderet fornavn kan tilkøbes. 
Eksempler kan ses på 
https://mybestshirt.de/darc/herren-poloshirt,I58381.html 
https://mybestshirt.de/darc/snapback-trucker-cap-mesh,I58419.html 
eller her: 
https://www.rsgbshop.org/acatalog/RSGB-Poloshirt-1268.html#SID=27 
https://www.rsgbshop.org/acatalog/RSGB-Embroidered-Baseball-Cap-190.html#SID=27 
 
 

Referat: HB mener forslaget er en rigtig god ide.  
Beslutning Handelsudvalget får til opgave at finde leverandør der kan løse opgaven. Salg vil ske via 

EDRs webshop. Polotrøjer og Cap’s leveres altid med EDR logo og call, derfor er der ingen 
returret i webshop på denne vare. 
Handelsudvalget eksekverer snarest muligt. 

Svarskrift:  
Send til: Sagen oversendt til handelsudvalget 
Ja  Nej  Blank  

 

5.4  

Sag: 21026 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Medlems kampagne Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: Der er mange danske radioamatører, der pt. ikke er medlemmer af EDR, mange har aldrig 

været medlemmer og en del har ikke de seneste år været det. Forslagsstiller vil foreslå at 
amatører der ikke de sidste 4 eller 5 år har været medlemmer, tilbydes medlemskab på 
samme vilkår som vi kender det fra medlemstilbud ved prøver. 
Tilbud til ny medlemmer 1. års kontingent – OZ på PDF-fil første års kontingent 100,- Kr. 
hvis kandidaten ikke har være medlem af EDR de seneste 4 år. 
Hvis HB tiltræder forslaget, skal der annonceres via mail til alle afdelingsformænd, med en 
opfordring til at slå på tromme for tilbuddet i de respektive lokalafdelinger. Der skal 
desuden annonceres på edr.dk, OZ, og på Facebook. 

https://mybestshirt.de/darc/herren-poloshirt,I58381.html
https://mybestshirt.de/darc/snapback-trucker-cap-mesh,I58419.html
https://www.rsgbshop.org/acatalog/RSGB-Poloshirt-1268.html#SID=27
https://www.rsgbshop.org/acatalog/RSGB-Embroidered-Baseball-Cap-190.html#SID=27
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Referat: 100,- Tilbud skal godkendes af RM ved E-sag. Tilbud gælder alle der ikke har været medlem 
tidligere og gamle medlemmer med en 3. års tidsgrænse. 

Beslutning SEKR udformer e-sags forslag til HB’s godkendelse og oversendelse til RM 
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.5  

Sag: 21022 Ansvarlig: OZ4VW Titel: OZ og VTS til synshæmmede Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: EDR leverer materiale til ”oversættelse” til synshæmmede medlemmer. Dette foregår via 

statsvirksomheden Nota. De nærmere aftaler er pt. uklare. SEKR undersøger via en 
personlig kontakt i Nota inden mødet 
Mødet 07072021: Nota har tilbudt indlæsning af nuværende VTS til en pris på 7733 kr. ex 
moms. Ca. 9700,- incl moms. 
Hvem skal have adgang og hvilket behov er der – Eller skal EDR være så storsindet at alle 
der køber en VTS kan få lydbog? 

Referat: HB undersøger rettighederne til VTS og diskuterer mulighederne for lydbog. Kontoret finder 
kontrakt og HB beslutter det videre på næste HB møde. 
Mødet 09062021: Der mangler lidt info fra Nota, de fremkommer til næste møde 
 

Beslutning Mødet 07072021: HB beslutter at få VTS8 ”oversat” til lydbog – der skal tilbydes ”gratis” til 
alle købere af VTS – kontoret ordrer. Når oversættelsen er klar foranlediger kontoret at 
handelsudvalget opdaterer hjemmesiden med relevant information. 

Svarskrift:  
Send til: Sagen oversendt til kontoret og til handelsudvalget 
Ja  Nej  Blank  

 

5.6  

Sag: 20303 Ansvarlig: OZ4VW Titel: OZ  Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: Mødet 18112020:Fremtiden redaktionelle sammensætning skal afklares, hvem skal have 

ansvar m.v. 
Mødet 20012021: Forfatterhonorar bestemt på RM2020, skal fastsættes til et rimeligt 
niveau 
Mødet 24022021:  
Orientering om status fra FM 
Mødet 07072021: Der skal findes lederskribenter til OZ okt. og frem.   

Referat: Mødet 18112020: 
Ekstern layouter vil gerne fortsætte, Trykkeri vil gerne fortsætte. 
Ansvarshavende redaktør er FM. Redaktionelle poster via et TEAM med en hovedredaktør. 
Flere medlemsinformationer – mere fra HB/RM – Udvalgene - Lok. Afdelinger. 
Indholdsfortegnelse pr. år 
Mødet 02122020   
HB diskuterer muligheder for at gøre OZ mere medlemsorienteret 
Mødet 16122020   
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Organisation  
Produktionsplan 6 gange 84 sider, trykkeriets deadline plan godkend af HB. Udgivelsesdato 
for næstkommende OZ, i OZ og på hjemmesiden. Derefter overvejes om der kan lægges en 
længere produktionsplan på hjemmesiden 
Mødet 20012021: OZ i trykken i dag til forsendelse d. 28. januar. Annonceres på WEB og FB 
d. 21. januar. Kontor bygger liste over lokalafdelinger til OZs redaktion. OZ6VG, Vagn har 
gjort er sublimt job med korrektur på OZ, HB skal finde en mere til opgaven. Honorar 
afregning skal ske, med minimum belastning på kontoret en gang pr. halvår. Års 
indholdsfortegnelse ønskes  
Mødet 24022021:  
Igen et godt OZ på ved til April, med 84 siders interessant stof 
Redaktionen ønsker at søsætte en lille konkurrence omkring programmering med 
Amatørradio relevans.  
Mødet 14042021: OZ bliver bedre og bedre og nærmer sig et rigtigt medlemsblad, som 
medlemmerne er rigtigt glade for. HB arbejder på forbedringer omkring hele OZ setup 
Mødet 07072021: Forslag til anmeldelser af radioer i OZ, god ide, der skal findes hænder 
hvis det skal realiseres. 
FM skal fremskaffe indholdsfortegnelser for OZ-2019,2020 

Beslutning Ansvarshavende redaktør er FM. Redaktionelle poster findes i et TEAM med en 
hovedredaktør, som forhandles på plads d. 19/11 af FM.  
Der arbejdes videre med en OZ opgradering af medlemsinfo delen i et tæt samarbejde med 
WEB. 
Mødet 02122020:  
Jørgen, OZ1JS bliver OZ-koordinator / Journalist på medlemsbladet med ansvar for at der 
kommer medlemsblade med relevant indhold ud til tiden. Der bevilges en Indesign licens til 
OZ1JS 
OZ gøres til mere et medlemsblad med medlems info og med ledere skrevet af HB 
medlemmer. 1. leder OZ4VW, 2. leder OZ5WU, 3. leder OZ1OP, 4. OZ1HPS hvorefter den 
næste findes 
Mødet 16122020   
Trykstart plan for OZ godkendt af HB. Udgivelsesdato for kommende OZ oplyses i det 
aktuelle nummer. HB planlægger en længere OZ produktionsplan på edr.dk 
Mødet 20012021: HB beslutter et honorar på kr. 125,- pr 1/1 side. Afregnes én gang pr. 
halvår. Års indholdsfortegnelse udarbejdes fra 2019 og frem, og lægges på hjemmesiden til 
download. 
Mødet 24022021:  
HB tager OZ status til efterretning. HB godkender programmeringskonkurrencen og 
bevilliger præmier hertil. 
Mødet 14042021: FM følger op på indholdsfortegnelse. OZ redaktør sætter forsidebillede 
konkurrence op 
Mødet 07072021: Lederskribenter til OZ okt. og frem er:  OZ4VW, OZ5WU, OZ7ABM, 
OZ1OP 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.7  

Sag: 21005 Ansvarlig: OZ5WU Titel: EDRs Lokal afdelinger Sider: 0 
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Bilag: -  
Resume: HB skal diskutere hvordan vi kan etablere rigtig gode relationer til ALLE EDRs lokale 

afdelinger (ambassader) i dyb respekt for deres selvstændighed. HB bør også forholde sig 
konstruktivt til andre foreninger der er at betragte som væsentlig infrastruktur i Danmark. 
En af de små men væsentlig ting en lokalafdeling kan løse, er at hjælpe medlemmer med at 
købe litteratur og dimser på nettet, uden at komme galt afsted. 
Mødet 07072021: Vi skal videre med at fremme samarbejdet med lokalafdelingerne, efter 
Tårnby Radioklub OZ7AMG og Elektronikforum Vordingborg OZ8SMA igen er blevet 
lokalafdelinger. Der efterlyses relevante foredrag og mulighed for webinarer mv. 
 

Referat:  
Beslutning Punktet udsættes til efter konstituerende møde i Informationsudvalget 

Mødet 24022021: 
Punktet afventer at informationsudvalget er kommet godt fra land 
Mødet 07072021: HB pålægges at planlægge besøg i lokalafdelingerne i deres ansvars 
region, på næste HB møde indmeldes besøgsdatoer 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.8  

Sag: 21027 Ansvarlig: OZ1OP Titel: 17. High Speed Telegraphy 
VM 

Sider: 0 

Bilag: -  
Resume: Forslagsstiller NFM ønsker at HB tager stilling til EDR støtte til danske deltagere i 17. High 

Speed Telegraphy VM i Montenegro fra 10. til 14. september.  
 

Referat: EDR har tidligere støttet. 3 - 4 deltagere EDR betaler deltager gebyr på € 300,- pr. deltager 
Beslutning Mødet 15072021: HB beder forslagsstiller afklare hvor mange deltagere der er tale om, så 

udgiften kendes endeligt. Beslutning tages på det kommende HB møde 
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.9  

Sag: 21028 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Personsag Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: FM vil mundtligt fremlægge sagen under HB mødet. 
Referat: Mødet 15072021: Sagen drejede sig om EDR-ledelses medlemmers deltagelse i diverse 

debatter på offentlige fora. Der blev fundet en god og fordragelig løsning så habilitets 
problemer ikke vil opstå. Ligesom det vil blive tydeligt hvornår det handler om EDR eller en 
interesseorganisation. 

Beslutning Mødet 15072021: HB besluttede at der skal sættes tydeligt skot mellem EDR og tilsluttede 
interesseorganisationer. Så danske radioamatører ikke kan være i tvivl om hvorfra 
budskaber måtte komme. 

Svarskrift:  
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Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.10  

Sag: 21029 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Medlems e-mail adr Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: Forslagsstiller beder HB tage stilling til om vi skal tilbyde EDRs medlemmer mail alias som en 

fast del af medlemskabet. Således at medlemmet får eksempel oz5wu@edr.nu som 
videresender til medlemmets egen postkasse. Tjenesten kendes fra bl.a. ARRL. 
Der er selvflg lidt opstartsarbejde med at lægge alle der ønsker det ind i systemet, derefter 
vil opgaven kunne varetages af kontoret. Efter behørig instruktion. 

Referat:  
Beslutning Mødet 15072021: HB beslutter at anskaffe edr.nu og tilbyde mail alias via dette domæne til 

alle medlemmer helt automatisk. SEK står for det praktiske med indkøb af domænet edr.nu, 
samt implementering af instruktion for oprettelse af medlemmernes mail alias incl. omtale i 
OZ 
Domæne samt mailserver er nu indkøbt. 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.11  

Sag: 21004 Ansvarlig: OZ5WU Titel: EDR-strategi for fremtiden Sider: 1 
Bilag: - Bilag 2 DARC strategipapir 2025.pdf 
Resume: EDR har som forening INGEN reel strategiplan for foreningens udvikling, det har ALLE vore 

IARU reg1 kolleger. Hvis EDR skal udvikles med flere og yngre medlemmer må der en 
langsigtet strategi til. Strategien skal udelukkende forholde sig til emner der gavner 
radioamatørbevægelsen i Danmark. ALTSÅ ikke mere vedtægtsjuristeri! Det er 
skræmmende at se at tiden i mange år er blevet spildt af folk, hvis fornemmeste opgave har 
været at opfinde vedtægtsændringer. Den Kurs skal EDR væk fra hvis vi vil have 100-års 
fødselsdag. 
HB bedes tage stilling til hvordan og hvem der udarbejder en levedygtig EDR-strategiplan 
Mødet 07072021: HB bør forholde sig til hovedlinjerne i de data vi har fået ud af 
webundersøgelsen 

Referat: HB er enige i at en strategiplan er LIVSNØDVENDIG. Der skal udarbejdes en arbejdsplan med 
en deadline. HB diskuterer hvem der skal deltage, aktive RM? Folk fra lokalafdelingerne? 
Mødet 24022021: HB diskuterede kort udfordringerne med at finde frivillige til at 
udarbejde en ordentlig strategi for EDR. Lokalafdelingerne kan måske hjælpe, dette skal 
undersøges nærmere 
Mødet 09062021: HB lader FM, KAS og SEKR grave undersøgelses data igennem med 
henblik på at få relevant materiale til en fornuftig strategi. 
Mødet 07072021: Send materiale til NFM  og indkald til TEAMs Møde FM ++ 27.august 
19:30. Hvor fundamentet til EDR strategipapir lægges. 

Beslutning HB beslutter at starte jagten på at samle en strategigruppe  
Svarskrift:  
Send til:  

mailto:oz5wu@edr.nu
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Ja  Nej  Blank  
 

5.12  

Sag: 21012 Ansvarlig: OZ5WU Titel: EDR HF WEBSDR stationer Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: Forslagsstiller ønsker at forbedre radioamatørernes muligheder for at foretage aflytning af 

HF-bandene. Samt at deltage i DARCs baggrundsstøj målings projekt. For at give de bedste 
betingelser, bør der etableres 5 modtager positioner i Danmark på steder hvorfra der ikke 
sker transmission på HF-båndene. 
Pt. er der fundet to lokationer, en i Sydvestjylland og en i Nordvestjylland der egner sig 
perfekt til et HF WEBSDR setup. Placeringen af de sidste 3 arbejdes der på, men den ene vil 
blive placeret på Bornholm, en på Fyn og en på Sjælland. 
Udstyret der skal benyttes til HF moniteringen, er Kiwi-SDR med Raspberry Pi4 forbundet til 
internettet.  
Mødet 07072021: SEK orienterer om projektets fremdrift 

Referat: HB mener forslaget er en god idé, både som promovering af vores hobby og som værktøj 
for amatører plaget af støj på deres QTH. Da hver modtager har flere ”kanaler” vil en være 
offentligt tilgængelig, en vil dedikeres til baggrundsstøj analyse, en vil dedikeres til ad hoc 
målinger, herunder pejling efter signalanalyse princip hvor flere SDR kobles sammen i 
analysen. 
Mødet 09062021: Forslagsstiller har bestilt SDR hardware i Tyskland. Ligesom der foregår 
test af forskellige antennetyper. Den mest lovene er en hollandsk aktiv MAGloop 
konstruktion, som bliver testet hen over sommermånederne. 
Der er nu også fundet en QTH på Bornholm til stationen derovre 
Mødet 15072021: Forslagsstiller orienterede om fremdriften i projektet, som er der hvor 
praktisk test af udstyr er i gang. 

Beslutning Foreløbigt ok – Budget til næste HB-møde. 
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.13  

Sag: 21019 Ansvarlig: OZ5WU Titel: EDR deltagelse i SL2022 Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: HB har fået henvendelse fra OZ1RH, Palle vedrørende EDRs mulige tilstedeværelse ved 

Spejdernes landslejr 2022 i Hedeland. I flg fremsendt info skal der være et 
forventningsafstemningsmøde d. 29. maj 2021 i Brøndby, hvor en EDR-repræsentant skal 
mødes med spejdernes koordinator OZ0AL, Søren D Myler Formand JOTA-JOTI udvalget.  
Da OZ0CP, Charlotte tidligere har været EDRs koordinator på spejderopgaver ønsker 
forslagsstiller at OZ0CP indtræder som EDRs repræsentant ved forventningsafstemningen 
OZ1RH deltager også, som repræsentant for OZ9EDR, som kommer til at være krumtap i 
den praktiske etablering af lejerstation. 
EDR kommer også til at finde et hold frivillige der kan støtte operationerne under SL2022 
 

Referat: HB noterer at OZ0CP indtræder i som HBs JOTA-JOTI koordinator. 
Mødet 15072021: SEKR spørger koordinator om status 
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Beslutning  
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.14  

Sag: 20308 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Udvalg der mangles Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: Der er ikke noget antenneudvalg, det er ikke godt da antenner er vigtige for radioamatører, 

derfor bør der oprettes et selvstændigt udvalg med muskler til at opbygge ”How-To-Do” for 
foreningens medlemmer og til at lægge arm med planmyndighed m.v 
Der ses på forskellige muligheder for at 
 
Der er pt. ikke et informationsudvalg, som kan have ansvar for EDRs ansigt udad til. 
Overordnet bør der udarbejdes en designguide. Udvalget bør koordinere samhørighed 
mellem hjemmeside – OZ – sociale platforme mv. 
Født ind i udvalget må være Webmaster og Webredaktør samt specialister med tekniske 
muskler. 
 
Ungdomsudvalg! EDR har manglet tilgang af unge danske radioamatører, dette skal der 
gøres noget alvorlig og seriøst ved. Derfor skal der nedsættes et Ungdomsudvalg med lyst 
og kræfter til at gøre en forskel. Vi kommet til at hente eksterne kræfter ind, hvis dette 
udvalg skal have succes. 
Der tales om at gå ind i DGI for at få en bedre eksponering, mulighederne skal undersøges 
af 4VW 
Mødet 16122020   
Ungdomsudvalg! Bør have en kickstarter 
Mødet 20012021: De besluttede udvalg, SKAL nu etableres rigtigt og hjælpes med 
forretningsorden/kommissorie 

Referat: Mødet 18112020: 
SEK spørger en fornuftig kandidat til antenneudvalget.  
Informationsudvalgets struktur og indhold tænkes på til det næste HB møde. 
Ungdomsudvalgs opbygning og indhold tænkes på til det næste HB møde. FM ser på DGI 
muligheder. 
Mødet 02122020: 
OZ7S, Sven stiller sig til rådighed for antenneudvalget. SEK taler med en praktisk kandidat til 
næste møde 
Informationsudvalg skal koordinere kommunikationen i OZ, på WEB og på Facebook, 
Instagram og Twitter. OZ1OP, Ole er med, OZ-koordinator skal med, OZ1FF, Kjeld er med, 
OZ5WU er med omkring Facebook, Instagram og Twitter 
Mødet 16122020:   
Informationsudvalgs tovholder Ole OZ1OP,  
Ungdomsudvalg sættes på banen, kandidat kontaktes – det samme skal ske med spejderne 
Antenneudvalg udvides med regionale medlemmer, Sj – OZ1PF, SD – Kandidat fundet,  
Støjudvalg EMC – Kandidat er tilgængelig i Syddanmark FM kontakter kandidaten 
Mødet 24022021: Der mangles kandidater i diverse regioner til antenneudvalg,  
Mødet 09062021: Der mangles stadig kandidater- OZ7S trækker sit tilsagn til 
antenneudvalg, af private årsager 
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Mødet 07072021: SEKR rykkede øvrige HB for kandidater til antenneudvalg og støjudvalg 
som ikke er komplette og operative pt. SEKR er i gang med at genopbygge tidssvarende 
materialer som kan udleveres til medlemmer der har behov for vejledning i antennesager.  
 
 

Beslutning Mødet 02122020: 
HB beslutter at HB DO og HB-referater fremover lægges på den åbne del af edr.dk som en 
del af en forbedret informationsstrategi. Informationsudvalget og ungdomsudvalg arbejdes 
der videre med.  
Mødet 16122020: 
Informationsudvalget: Ole, OZ1OP bliver tovholder for Informationsudvalget 
Antenneudvalget: udvides med regionale medlemmer: Reg SJ: OZ1PF, kandidat i Reg SD 
fundet 
Støjudvalg/EMC opbygges - FM + KAS taler med kvalificerede kandidater. 
Mødet 20012021: Antenneudvalg udvides med OZ6TW, Torben  
Informationsudvalget består af OZ1OP, OZ1FF, OZ1JS og OZ5WU 
Støjudvalg udsættes til næste møde da FM mangler at tale med et par kandidater. 
Mødet 24022021: Der arbejdes med flere meget seriøse kandidater til udvalgene. FM vil få 
aftaler på plads inden næste HB møde 
Mødet 14042021:  Antenneudvalg tilføjes OZ1LLY, Gert som regional hjælper i Reg 
Nordjylland. Støjudvalg tilføjes OZ1BPZ, Claus som regional hjælper i Reg Sjælland 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.15  

Sag: 21030 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Interessegrupper på EDR.dk Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: Mødet 15072021: Baseret på praktiske erfaringer skal EDRs hjemmeside præsentere 

interessegrupper med relation til EDR på en ensartet måde, der samtidigt viser læseren at 
interessegrupperne er uafhængige af EDR og EDR ikke er ansvarlig for interessegruppernes 
arbejde på nogen måde. 
Forslag til fremtidig ensartet beskrivelse af interessegrupper på EDR.dk: 
På web edr.dk oprettes en Interessegruppe side med: 
 
Her finder du en liste over særlige interessegrupper, der er tilknyttet EDR. 
 
Interessegrupperne bidrager alle positivt til radioamatørbevægelsen i Danmark. 
 
EDR er ikke ansvarlig for interessegruppernes virke og aktiviteter.  
På interessegruppernes sider her på edr.dk er der kun en meget kort beskrivelse af 
interessegruppens virke og link til interessegruppens egne sider, samt kontaktinformation 
på interessegruppens ledelse. 
 
Internt link til omtalesiden i alfabetisk orden: 
 
RABOS 
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CW…. 
Xxxxxxxx 
 
Interessegruppens egen side på edr.dk 

Evt. Logo 
 
Kort beskrivelse af formål og plan     kun med fact der er sikre uden hjælp udefra 
Link til interessegruppens webside 
Kontakt info på gruppens leder eller talsperson: navn, mobil-nr., mail 
 
Mangles der yderligere inspiration så kig her: https://rsgb.org/main/clubs/special-
interest-groups/ 
 

Referat: Mødet 15072021: HB er positivt stemt for den fremlagte løsning oprindelige tekst justeres, 
så den er klar og venlig 

Beslutning Mødet 15072021: Webmaster anmodes om snarest at tilrette interessegruppe 
præsentation efter de forelagte retningslinjer i samarbejde med interessegrupperne. 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.16  

Sag: 21016 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Foreningsnåle i EDR Sider: 1 
Bilag: - EDR Emblem regler 15072021 
Resume: Mødet 15072021: HB er blevet opmærksom på konflikt med RM forretningsorden. Derfor 

fjernes æresnålens Stk.2 fra dokumentet EDR Emblem regler 15072021, der samtidig får en 
revisions log. 
HB skal efterflg. I dialog med RM, da RMs forretningsorden §7 ikke er praktisk operativ, 
da process vil være meget langsommelig og hemmeligholdelse af kandidater heller ikke 
vil være mulig i praksis. 

Referat: Mødet 15072021: HB tiltræder den ny formulering og dokumentet EDR Emblem regler 
15072021, lægges på EDRs web. 

Beslutning . 
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

FØLGENDE PUNKTER ligger over til informationsudvalget er klar: 
 

5.17  

Sag: 21006 Ansvarlig: OZ Titel: Nyt promotion materiale Sider: 0 
Bilag: - ARRL-posters og promotion mappe 
Resume: Med afsæt i materiale fra ARRL, skal HB diskutere om den form for materiale er brugbart for 

EDR inden det overlades til Informationsudvalget at eksekvere. 

https://rsgb.org/main/clubs/special-interest-groups/
https://rsgb.org/main/clubs/special-interest-groups/
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Mødet 24022021: HB tilskyndes til at komme med promotion eksempler, som skal leveres 
til SEK 

Referat:  
Beslutning Punktet udsættes til efter konstituerende møde i Informationsudvalget 

Mødet 24022021: 
Punktet afventer at informationsudvalget er kommet godt fra land 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

6 Beretninger fra regionerne 

6.1 Ansvarlig:  Titel: Nordjylland Sider: 0 

Referat: Ingen beretning til dette møde 

6.2 Ansvarlig:  Titel: Midtjylland, øst Sider: 0 

Referat: Ingen beretning til dette møde 

6.3 Ansvarlig:  Titel: Midtjylland, vest Sider: 0 

Referat: Ingen beretning til dette møde 

6.4a Ansvarlig:  Titel: Syddanmark Vest Sider: 0 

Referat: Ingen beretning til dette møde 

6.4b Ansvarlig:  Titel: Syddanmark Øst Sider: 0 

Referat: Ingen beretning til dette møde 

6.5 Ansvarlig:  Titel: Sjælland Sider: 0 

Referat: Ingen beretning til dette møde 

6.6 Ansvarlig:  Titel: Hovedstaden Sider: 0 

Referat: Ingen beretning til dette møde 
 

7 Fremtidig virksomhed. 
Referat: Starter en proces omkring strategiplan udvikling 

 

8 Eventuelt. 
Referat: Mødet 15072021: 

EDR kontaktet af sommerlejrudvalget for promotion samt præmier. Fremtid som 
interessegruppe? 
EDR sponserer gaver – FM og Lone finder gaver 
 
Vi skal have flere ny til at give input til hjemmesiden. Webmaster søger med lys og lygte. 
 
RM mail liste vedr afstemninger kun aktive RM 
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9 Fastsættelse af næste møde. 
Dato: 18. august 19:30 Teams 

 

10 Slutgennemgang og godkendelse af referat. 
Referat:  
Ja  
Nej  
Blank  
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