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Indkaldelse til HB møde torsdag den25. juni 2020, EDR HQ kl. 17:00 
 
 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde, samt referater fra virtuelle møder 
3. Ressortområder 

a. EDR Webshop v. Handelsudvalget OZ1CWM 
b. HB intra v. OZ1EW 
c. Hjemmesiden v. OZ3QY 

4. EDRs udvikling 
5. Økonomi/saldobalance 

a. OZ1RH fremlægger årsregnskab til godkendelse 
b. OZ1RH fremlægger saldobalance for hhv. første og andet kvartal 
c. OZ1RH budget forslag 2021 

6. Indkomne forslag og sager til behandling 
6.1  
OZ7ABM. Jeg vil gerne på baggrund af nedenstående have, at I i HB diskuteret at alle kandidater 
får lige adgang til hinanden E-mail. Det kan desværre kræve at I rette henvendelse til den enkelte 
kandidat og spørger om det er ok. Således at det allerede på nuværende tidspunkt er muligt for 
kandidater at kommunikere men hinanden. 
Finn Holmegaard 
OZ7ABM ref. ti 23-06-2020 23:27 

 6.2 
OZ1EW 
Punkter til dagsorden ordinært HB møde 25-06-2020. 

  
1) FULD redegørelse fra formanden vedr. HB Påtale til HRCD fejl i regnskab. 

 Billag: 3 stk vedhæftet 
2) FULD redegørelse fra formanden vedr. indkaldelse til Kaffemøde 8. juli EDR HQ. Billag: HB 
modtagne emails fra OZ1FF Keld og OZ7ABM Finn / Finn Holmegaard. 
3) Formandens ledelsesstil – Dette kan IKKE dækkes ind under personsag, for det er IKKE kun 
internt i HB at formandens ledelsesstil har og har haft betydning. 
4) Indkøb af ny Pc til kontoret – ingen svar på mail eller HB Intra vedr.mit forslag til ny Pc. 

  
Kære sekretær nu ingen omskrivninger i indsendte tekster til dagsorden punkter. Du har 
selvfølgelig ret til at placerer punkterne relevant. 

  Ref OZ1EW ma 22-06-2020 11:28  

6.3 
OZ1FF 
HB anmodes om at behandle følgende på det kommende møde: 
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1. HB henstiller til formanden, at hans private valgkamp (uofficielt EDR møde) for en af ham 
udvalgt kreds af medlemmer føres på neutral grund og ikke i EDRs lokaler. 

2. HB henstiller til formanden, at han på lige fod med andre kandidater til årets valg fører sin 
valgkamp på EDR.DK, så alle medlemmer kan delagtiggøres heri. 

Ref OZ1FF ma 22-06-2020 09:14 

 
7. Kommende aktiviteter 
8. Eventuelt 
9. Fastsættelse af næste møde 
10. Gennemgang af referat 


