Nyt fra EDR
af OZ3QY Jan Anderschou

S

om I nok har bemærket er dette nummer af OZ
på flere måder usædvanligt. Først og fremmest
er der vedlagt en stemmeseddel og to konvolutter, så
medlemmerne kan deltage i valget til repræsen
tantskabet. Dette kan du læse mere om her i
dette nummer af OZ.

Region Nordjylland
Dato: Onsdag den 19. august
Tid:
kl. 19:30
Sted: EDR Aalborg afdeling
Forchhammersvej 11
9000 Aalborg
Region Midtjylland
Dato: Mandag den 17. august
Tid:
kl. 19:30
Sted: EDR Skive afdeling
Frederiksdal Alle 7
7800 Skive

Medlemsmøder

Region Syddanmark
Dato: Onsdag den 12. august
Tid:
kl. 19:30
Sted: EDR Sønderborg afdeling
Bakkensbro 6, Ullerup
6400 Sønderborg
Region Sjælland
Dato: Onsdag den 19. august
Tid:
kl. 19:30
Sted: Grønnegades kaserne
Grønnegade 10
4700 Næstved

Coronakrisen har taget livet af mange ar
rangementer i Danmark. For EDR betød det
aflysning af de obligatoriske medlemsmøder i
foråret.
På grund af valget er der stadig behov for
medlemsmøder og derfor har vi arrangeret
nogle erstatningsmøder i de fem regioner i
sidste halvdel af august. Disse afholdes således:
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Bemærk: Covid-19 lægger begrænsning på
deltagerantallet ved mødet i Næstved.
Region Hovedstaden
Dato: Tirsdag den 18. august
Tid:
kl. 19:30
Sted: EDR Birkerød afdeling
Hestkøb Vænge 4
3460 Birkerød

Kom og mød dine lokale RM kandidater for en
snak om hvad de egentlig har tænkt sig for den
næste 2 år i EDR. Så kan du jo samtidigt f ortælle
dem, hvad du ønsker. Måske vil der være en re
præsentant for hovedbestyrelsen til stede, men
det primære formål er dit møde med din repræ
sentant, der skal tale din sag i EDR i de næste 2 år.

Medlemsmøder i efteråret
Region Nordjylland
Dato: Onsdag den 28. oktober
Tid:
kl. 19:30
Sted: EDR Aalborg afdeling
Forchhammersvej 11
9000 Aalborg
Region Midtjylland
Dato: Tirsdag den 27. oktober
Tid:
kl. 19:30
Sted: EDR Skanderborg afdeling
Niels Ebbesen Skolen
Højvangens Torv 4
8660 Skanderborg
Region Syddanmark
Dato: Torsdag den 29. oktober
Tid:
kl. 19:30
Sted: EDR Fredericia afdeling
Depotgården Lollandsgade 2-4
7000 Fredericia

Repræsentantskabsmøde
2020
Dato:
Tid:
Sted:

Lørdag den 14. november
kl. 10:00
EDR HQ
Klokkestøbervej 11
5230 Odense M

Dagsorden
1. a) Valg af dirigent
b) Valg af 2 stemmetællere
c) Valg af referent
2. Formanden aflægger beretning.
3. Fremlæggelse af aktivitetsplan, budget samt
fastsættelse af kontingent for det kommende
regnskabsår.
4. Indkomne forslag.
5. a) Behandling af eventuelle klager 		
over valget.
b) Afgående formand og hovedbestyrelse
		 træder tilbage.
c) Valg af formand og 6 hovedbestyrelses		 medlemmer samt tre suppleanter
6. Valg af 2 kritiske revisorer og 1
revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Endelig dagsorden for mødet udsendes i oktober OZ.
Forslag der ønskes behandlet på repræsentant
skabsmødet skal indsendes senest 6 uger altså
inden den 1. oktober.
Skribenter søges

Region Sjælland
Dato: Torsdag den 22. oktober
Tid:
kl. 19:30
Sted: EDR Roskilde afdeling
Vestergade 17
4000 Roskilde
Region Hovedstaden
Dato: Mandag den 19. oktober
Tid:
kl. 19:30
Sted: EDR København afdeling
Vandtårnsvej 106
2860 Søborg

Du har sikkert også lagt mærke til, at bladet er
lidt tyndere end normalt. I stedet for de sædvanli
ge 84 sider, må vi denne gang nøjes med 64 sider.
Det er meget ærgerligt, men også virkeligheden.
Coronaen kan nok til en vis grad pålægges skyl
den, men bærer ikke hele ansvaret. Som tidligere
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orienteret, har vi i HB delt opgaven mellem os,
med at håndtere de forskellige temaer. Således
også denne gang, hvor OZ1CWM har stået for
temaet »Radio på farten«.
Knud kunne tidligt se, han havde brug for hjælp
og rakte derfor ud til de øvrige HB medlemmer.
Det kom der ikke rigtigt noget ud af. Derefter
prøvede Knud at række ud til RM kredsen. Her
fra var også total tavshed. Knud havde naturlig
vis haft fat i en række amatører, som han vidste,
havde erfaring med både temaet og kunsten at
lave artikler. Desværre uden det store resultat.
Samtidigt har vi også »mistet« vores kære spalte
redaktør udi DX og DXing. OZ8BZ Benny er heldig
vis ved godt mod og helbred, men han har valgt
at sætte skrivemaskinen på hylden. B
 enny har
gjort det rigtigt godt og det siger vi ham mange
tak for.
Nu skal vi så se om vi kan finde en afløser, hvis vi
altså skal fortsætte denne spalte. Har du lyst til
at bidrage til underholdningen af EDRs medlem
mer, så hold dig ikke tilbage. Både hvis du har DX
og DXing som hovedinteresse, men måske også
andre områder, som du synes kan bære en spalte
i OZ, så hører vi meget gerne fra dig.
Hvis du nu kun har en enkelt artikel på bedding,
så skal du heller ikke holde dig tilbage. Der er
brug for stof, for at lave et spændende og under
holdende blad for vores medlemmer.
Vi har valgt at tolke amatørbegrebet for pålyden
de. Som radioamatører arbejder vi alle frivilligt,
for at gavne vores fælles interesse. Dette kan
tydeligt ses på det store Internet, hvor der stilles
mange artikler, gode råd m.m. gratis til rådighed.
Dette gælder naturligvis også i EDR. Her deler vi
glæden ved, at bibringe hinanden brugbar viden.
Det er vi glade for og det er i fælles interesse.
I OZ hjælper vi dig til en flot præsentation. Hold
dig ikke tilbage – se gerne vejledningen i OZ juni
2020.
Samme udfordring på EDRs hjemmeside
Har du for resten lagt mærke til, at det er det
samme problem på hjemmesiden. Her har vi gen
nem længere tid kunnet læse følgende:
Nyhedsjournalist hos edr.dk. ?
Bliv opsøgende journalist på edr.dk. Sæt dit præg
på hjemmesidens nyhedsformidling.
Du får mulighed for at skabe en ny bred kontakt
flade til radioamatørmiljøet og opdyrke ny inte
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resse for amatørradio. Du bliver medlem af det
dedikerede hold bag hjemmesiden. Du vælger
selv dine emneområder. Du opsøger og arbejde
med alle de spændende nyheder og begiven
heder, som finder sted i radioamatørverdenen,
internationalt og i Danmark.
Vær med til at gøre det nye EDR.DK til et dyna
misk og værdifuldt site for EDR's medlemmer.
Dine nærmeste samarbejdspartnere bliver redaktør
Niels Ernholt, OZ1EW og webmaster Ole Püschl
OZ1OP. Alle stillinger ved EDR.dk er ulønnede.
Vi glæder os til at høre fra dig på web@edr.dk

Tal til fri afbenyttelse

Antallet af radioamatører i Danmark kendes ikke.
Det bliver et slag på tasken, måske 3.000 måske
4.000. Og hvor mange af disse er aktive? Det
ved vi heller ikke.
EDR tæller i dag ca. 1300 medlemmer. Disse er
personligt medlem i foreningen og udgør dermed
EDRs mandat overfor omverdenen. Når vi siger vi
varetager radioamatørernes interesser i Danmark,
så er det jo korrekt i den forstand, at ingen andre
gør det. Men kigger vi på de reelle tal og siger
1300 holdt op mod potentialet på 3.000-4.000
radioamatører, ja så har vi desværre ikke helt fat i
majoriteten endnu.
I EDR har vi valgt en struktur opbygget med valg
i 5 regioner. For at sikre at de 5 regioner har
samme demokratiske vægt i repræsentantskabet,
tildeles regionerne mandater efter den anerkend
te D’Hondske metode.
Det giver følgende mandatfordeling, hvorved
medlemmerne skulle være jævnbyrdigt repræsen
teret i repræsentantskabet:
Region

Mandater

Procent

Kandidater

+/-

Nordjylland

3

8,8 %

2

-1

Midtjylland

8

23,5 %

12

-

Syddanmark

9

26,5 %

11

-

Sjælland

5

14,7 %

3

-2

Hovedstaden

9

26,5 %

4

-5

I alt

34

100 %

Den højre kolonne angiver det aktuelle antal op
stillede kandidater for de enkelte regioner.
Det vi faktuelt ser, er et demokratisk underskud i
tre ud af fem regioner. Det skyldes naturligvis, at
de tre regioner ikke udnytter deres mandatmulig
heder, simpelthen fordi ikke nok kandidater har
valgt at stille op.
Så vidt fakta. Jeg vil lade det være op til læserne
at konkludere på disse tal, men nu er de hermed
stillet til rådighed.
Tallene taler også kun sandt, hvis mandaterne fak
tisk bliver udnyttet i praksis. Hvis f.eks. mandat
erne i en fuldt repræsenteret region ikke delta
ger i en afstemning, så nytter mandattallet ikke
så meget.
Denne variabel kan vi ikke håndtere rent mate
matisk, så den lader vi ligge.
En anden spændende øvelse er at spekulere i
hvordan mandatfordelingen ville blive, hvis det
var lokalafdelingerne der stillede mandaterne.
Så kommer billedet til at se således ud:
Region

Mandater

Lokalafdelinger

+/-

Nordjylland

3

4

+1

Midtjylland

8

11

+3

Syddanmark

9

13

+4

Sjælland

5

6

+1

Hovedstaden

9

9

-

34

43

I alt

Kolonnen med lokalafdelinger er interessant i
forhold til nogle af de tanker, der er fremme og
også tidligere har været, at det er lokalafdeling
erne der burde udgøre den demokratiske base.
Hvis vi antager der er 1 mandat pr. lokalafdeling, vil
region Hovedstaden forblive uforandret. region
Nordjylland og Sjælland får hver 1 mandat ekstra,
mens region Midtjylland får 3 ekstra mandater og
Syddanmark opnår hele 4 ekstra mandater.
Hvis lokalafdelingerne skal udgøre den demokra
tiske base, er det relevant at tage andre tal med
i billedet. Desværre har EDR ikke en statistik der
viser, hvor mange medlemmer den enkelte lokal
afdeling faktisk repræsenterer, og dermed heller
ikke et klart billede af, hvor mange medlemmer,
der er medlem af en lokalafdeling.

De seneste tal som vi måske kan få lidt indsigt
fra, er fra 2017. Her havde EDR i alt 2014 med
lemmer på landsplan. Samme år fik vi en oversigt
over antallet af medlemmer (både EDR medlemmer
og andre) i lokalafdelingerne, som sagde i alt 748.
Hvis 100 % af de medlemmer, der var i lokalafde
lingerne også var medlem af EDR, ville lokalafde
lingerne alligevel kun repræsentere 37 % af EDRs
medlemmer.
Det virkelige tal er lavere. Mere realistisk er det
nok, at kun ca. 50-75 % af medlemmerne i lokal
afdelingerne er medlem af EDR. Lad os være
positive og sige 75 %, så ville lokalafdelingerne
repræsentere 28 %.
Med andre ord vil de 43 mandater fra lokal
afdelingerne, realistisk set repræsentere godt en
fjerdedel af EDRs medlemmer.
Fra 2017 er der sket et stort frafald af medlemmer
frem til de ca. 1300 vi er i dag. Medlemstallet er
heldigvis igen stigende, men det går langsomt.
Vi husker naturligvis det store frafald på ca. 200
medlemmer vi oplevede i perioden efter det
ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 2018.
I lyset af den øvrige statistik vi har været igen
nem, så lad os afslutte denne gennemgang med
et billede af det regionale frafald, altså hvordan
medlemstallet er faldet i de enkelte regioner. Det
ser således ud:
Region

Medlemmer %

Frafald %

Nordjylland

8,8 %

14 %

Midtjylland

23,5 %

6,8 %

Syddanmark

26,5 %

14,5 %

Sjælland

14,7 %

21,5 %

Hovedstaden

26,5 %

3,6 %

I alt

100 %

Man kunne forestille sig, at der ville være en klar
sammenhæng mellem mandattallet, der jo er et
udtryk for medlemstallet i den pågældende regi
on, og så tallet af de frafaldne.
Men sådan tegner billedet sig ikke. Der er en
markant forskel på denne udvikling hvor region
Hovedstaden er næsten uændret, mens region
Sjælland tegner sig for det mest markante frafald
af medlemmer.
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