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Indbydelse
Kære repræsentantskabsmedlemmer

Jeg har herved den glæde at kunne indbyde dig til det årlige repræsentantskabsmøde i vores
forening EDR, Experimenterende Danske Radioamatører.
Mødet afholdes:

Lørdag den 20. november 2021 kl. 10:00
i
Landsforeningen EDR’s Hus, Klokkestøbervej 11,
5230 Odense M
Eventuelle indkøb, som du måtte ønske at foretage, skal du træffe aftale om i forvejen, eller købe
på webshop til afhentning på dagen, da der ikke er tid til mange ekspeditioner.

Med venlig hilsen og på gensyn,
OZ4VW, Arne
Landsformand EDR
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Datoer for medlemsmøder efterår 2021
Der afholdes ordinære medlemsmøder som følger (kronologisk rækkefølge):
Onsdag den 3. november 2021 kl. 19:30
EDR Vejen & Omegns afdeling, Baungårdsvej 2A, 6600 Vejen
Torsdag den 4. november 2021 kl. 19.30
EDR Hvidovre afdeling, Byvej 56B, 2650 Hvidovre.
Onsdag den 10. november 2021 kl. 19.30
Grønnegades Kultur Center, Grønnegade 10, 4700 Næstved
Torsdag den 11. november 2021 kl. 19.30
EDR Viborg afdeling, Kasernevej 9, 1 sal, 8800 Viborg
Torsdag den 11. november 2021 kl. 19.30
EDR Hurup Thy afdeling, “Den gamle realskole” Bredgade 158, 7760 Hurup

LISTEN er PT temporær – Der kan komme ændringer i info indenfor de nærmeste dage.
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Dagsorden for Repræsentantskabsmøde 2021
Lørdag den 20. november 2021 kl. 10:00
i EDR’s lokaler
Klokkestøbervej11, 5230 Odense M.
Dagsorden:
1.
A. Valg af dirigent.
B. Valg af stemmetællere.
C. Valg af referent.
2.
Formanden aflægger beretning.
3.
Fremlæggelse af aktivitetsplan, budget samt fastlæggelse af
kontingent for det kommende regnskabsår.
4.
Indkomne forslag.
5.
Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant.
6.
Fastsættelse af dato og mødestedet for næste års
repræsentantskabsmøde.
7.
Eventuelt.
OZ5WU, Michael
Sekretær i EDR
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Beretninger og rapporter
Formandens beretning
Ansvarlig: OZ4VW

Titel:

Formandens beretning 2020-2021

Sider: 3

Beretning: Det er jo lidt specielt nu at sidde og skrive den første beretning for EDR. Samtidig kommer
der jo mange tanker tilbage, om hvad der er sket, hvad der ikke er sket, og en hel del
hvorfor.
Allerede ved RM-mødet 2020 var vi præget af Corona, og der var forskellige tiltag, både
med hvor vi kunne være, og hvordan det kunne afvikles. Det blev afviklet. Nogle var i
Odense, og enkelte var med på en ”lytter” online med lidt hjælp til stemmeafgivelse. Så det
lykkedes. En ny bestyrelse blev valg og skulle i arbejdstøjet.
Men der var jo stadig det der Corona. Vi kunne ikke afholde møder, heller ikke HB-møder.
Vi kunne ikke komme ud og møde klubberne og medlemmerne, som vi gerne ville. HBmøderne fik vi hurtigt styr på. De blev digitale, og det har de været siden. Vi har rent faktisk
kun mødtes én gang i Odense - resten har været online. Har det fungeret? Faktisk ret godt,
synes jeg. Bevares, der har været enkelte problemer med lidt lyd og lidt billede, men alt i alt
en succes.
Fordelen er jo, at man hurtigt kan sætte noget op, hvis der lige er noget, der skal diskuteres.
Omkring RM har der ikke været så meget arbejde. Der er nogle, der laver en rigtig stor
indsats for EDR, og der er nogle, der kun venter på, at vi laver en fejl, som de så kan påtale.
Men sådan er al bestyrelsesarbejde jo skruet sammen.
OZ
Vores medlemsblad høster rigtig mange roser. Personligt synes jeg, det er rigtig flot, og jeg
vil gerne sige tak til Jan OZ3QY for at starte arbejdet op og transformere (hedder det på
nydansk) til det nuværende format, og ikke mindst en meget stor tak til Jørgen OZ1JS for
ihærdigt at fortsætte med at finde spændende artikler til bladet. Også vores ”ukendte”
grafiker Karsten skal have tak for hans arbejde. I den forbindelse vil jeg gerne endnu engang
opfordre til, at alle, der har artikler eller ideer til artikler, sender disse ind til
redaktion@edr.dk. Og ja, det er ikke billigt at lave sådan et blad samt sende det, men lige
nu synes jeg, det er alle pengene værd.
Kontor
En stor tak skal også lyde til kontoret. Både Lone, som har alt bøvlet med papirer, bank (!)
samt meget andet, Leif, som sorterer og sender QSL kort til de danske radioamatører, og ja
der kommer stadig mange kort igennem. Specielt lige efter at man begyndte at lukke op
efter Coronakrisen kom der mange. Vi har indledt et samarbejde med DARC omkring
håndtering af udgående QSL-kort. Dette skulle gerne give en lille besparelse på
portokontoen. Første forsendelse var ca. 200 Kg, der blev afleveret på DARC’s hovedkvarter
i marts. Børge er også stadig tilknyttet kontoret. Han hjælper med at pakke, samt mange
andre småting.
Medlemmer
Lige nu strømmer de ind. Vi startede for nogen tid siden med at tilbyde dem, der har været
til prøve, et billigt medlemskab. Det gik sådan set meget godt. De fleste, der afholdt
certifikatprøver, syntes det var en rigtig god ide. Vi har dog enkelte lokalafdelinger, der ikke
ønsker at videregive oplysningerne - hvorfor forstår jeg ganske enkelt ikke.
Vi har så valgt at lave en prøveordning for alle, der ikke har været medlem de seneste tre år
eller aldrig, bare for at se om det gav et resultat - og det gjorde det. Lone bliver næsten helt
stresset, så mange er der kommet på det sidste.
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Vi havde i forbindelse med noget IARU-arbejde lavet et lille spørgeskema, som skulle
besvares online. Der kom ca. 200 svar. Der var 6 punkter, så der var rundt regnet 1.200 svar
at bearbejde. Vi plukkede dem ud, som handlede om amatørradio og relaterede ting, og vi
samlede dem alle til vores fremtidige arbejde. Der har allerede været de første sider
omkring det i OZ. Sjovt nok var der ingen, der nævnte noget omkring HB og deres arbejde,
men det har vi jo andre til.
HB har startet en runde, hvor vi besøger forskellige lokalafdelinger. Vi har ikke nået alle
endnu, men vi arbejder på det. Diskussionerne dér har også affødt nogle kommentarer, som
ligger i tråd med spørgeskemaet. Vi håber, vi når de fleste lokalafdelinger inden for et kort
tidsrum. Tak til de lokalafdelinger, der allerede har givet os taletid.
Aktiviteter
Allerede i budgettet fra sidste møde var der sat penge af til mange forskellige aktiviteter.
Det mangler der at komme mere skub i. Meget af det skyldes selvfølgelig Corona. En del
foreninger har haft radioklubmøder på radioen i stedet for at mødes. Det har givet mere
lokaltrafik på båndene.
Det ser også ud til, at rævejagt har haft en opblomstring. Kombinationen af radio og frisk
luft er jo altid god. Mange har også været ude og lufte forskellige Flora/Fauna-områder.
Men nu starter vi. Det første arrangement var det nordiske mesterskab i rævejagt. Det blev
holdt på dansk grund, med deltagere fra de andre nordiske lande. Desværre havde jeg ikke
selv mulighed for at komme forbi, men det lyder som om alt gik, som det skulle.
Vi har haft en enkelt deltager til HSCW. Ud af det er der kommet en fin lille video. Jeg håber,
at alle har set den. Den giver både PR for Henning OZ2I, vores hobby samt EDR.
Næste arrangement er i Odense og er noget med DX med nogle af vores mest kompetente
folk på det område. Også her skal man huske, at det altid er muligt at lave aktiviteter og få
penge til det, hvis det er relevant. Det er ikke kun en HB-opgave.
Når jeg er ude i klubberne, møder jeg tit den kommentar: ”jeg har ikke rigtig noget at bruge
OZ til”. Ikke at jeg forstår det, men det største problem er, at mange radioamatører
forbinder EDR kun med OZ.
Vi har alle en kæmpe opgave med igen og igen at fortælle betydningen af vores arbejde
sammen med IARU, både omkring frekvenser og støj, måske endda en dag også
antennesager. Og det er nu, det skal gøres. Det hjælper ikke at komme bagefter og sige: ”I
kunne have gjort”. Nej det hedder: ”Vi kan, hvis vi alle står sammen”.
Desværre kan man se, at der er rigtig mange, der hverken er medlem af EDR og heller ikke
lokalafdelingerne. Disse kan være lidt svære at få i tale. Det skal vi have fundet en løsning
på.
Så er der jo alt det andet
Lige om lidt starter vi et valgår. Der er det jo selvfølgelig helt nødvendigt, at vi husker alle
nøgledatoer. Det vil vi selvfølgelig overholde. Vi har også et arbejde med at teste
afstemningssystemer. Der er flere forskellige, der kan bruges. Vi tester bl.a. ét i forbindelse
med IARU’s virtuelle konference i oktober.
Vi har stadig et projekt med at få smidt C5 på porten. Vi ved med sikkerhed, at E-conomics
aldrig kommer til at overtage det hele, som det egentlig var intentionen fra starten, da det
blev indført. Efter de blev opkøbt, er der lavet en mere stringent vej for dem, og det gør at
det, der var et aktiv fra starten, nu ikke findes mere - og kommer aldrig til det desværre.
Men der er andre systemer, der kan, så vi må i gang.
Huset trænger efterhånden meget til en ”Make Over”. Vi håber, at byggeboomet klinger
bare en lille smule af, så vi i det mindste kan få nogle tilbud at arbejde med. I 2021 var ingen
interesseret - desværre. Derfor vil vi foreslå, at de penge, der var sat af i 2021, overføres til
næste år.
Der er sikkert noget, der ikke er kommet med, men hovedessensen for det seneste år er.
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Jeg håber, at vi ser ind i et nyt år med mange spændende projekter og gode forhold, for vi
er forhåbentlig enige om, at det jo i sidste ende er radioen, der er samlingspunktet.
Vy 73 de OZ4VW/Arne

Sekretærens Beretning
Ansvarlig: OZ5WU

Titel:

Sekretærens beretning 2020/2021

Sider: 2

Beretning: Et år løber stærkt, især når der er rigeligt at beskæftige sig med som sekretær i EDR's
hovedbestyrelse (HB).
Når året samtidig beriges med et rigtig dejligt og positivt arbejdsklima i HB og med
kontoret, helt uden langstrakte trakasserier og evig sabotage, så er det ingen sag at deltage
i EDR bestyrelsesarbejde.
Desværre har EDR ikke en tradition for ordentlig overdragelsesforretning, når der er HB
skifte. Kulturen er endda så skidt, at afgående HB kun leverer det absolutte minimum i form
af et sølle A4-ark med koder til hjemmesider, mailsystem mv.
Det er jo næsten et stykke blankt papir, som i mange tilfælde vil betyde mindre arbejde til
gavn for medlemmerne og mere arbejde med at opbygge systemer.
Den slags er ikke i orden, når vi som medlemsvalgte er sat til at varetage medlemmernes
interesser. Det betyder også, at et EDR-arkiv som sådan er ikke eksisterende.
Bedre bliver det ikke af, at en "del" af fortidens embedsmænd betragter materialer fra
deres tid, som værende deres personlige ejendom. Disse personer glemmer vist, at EDR ikke
er "deres forening", men medlemmernes forening!
Nuværende sekretær vil henstille til mine forgængere, at de for EDR's skyld leverer alle
arkivalier til EDR's kontor. Så vil der blive nedsat en Task-force med henblik på digitalisering
med tilhørende arkivering, så alle de gode ting kan blive til nytte i EDR og for EDR's
medlemmer.
I har allerede stiftet bekendtskab med en flig af alt dette arbejde i form af standardiserede
dokument-templates, guidelines der på moderne vis beskriver vigtige metoder og
processer. Vi kan vel godt kalde guidelines for den moderne tids ”Flapsi” uden at træde
nogen over tæerne.
Sekretæren er da også tilfreds med at kunne fortælle forsamlingen, at ”Flapsi” nu findes i
digital form til arkivet, takket være arkivalier i HQ’s kælder. Seneste Afdelingshåndbog har
det internettet bidraget med. Begge værker vil IKKE blive genoplivet, selvom nogen måtte
drømme herom. De vil på nøglepunkter være genstand for inspiration.
Nuværende EDR HB-sekretær ser det som en "hovedopgave" at få implementeret
værktøjer, der helt udvisker de dårlige vaner og dyder - til gavn for EDR. Løsningen er
heldigvis lige for fødderne, ved at udnytte internettets ufatteligt mange gode muligheder.
De første trin på digitaliseringsvejen er nu taget i EDR. Inden foråret 2022 vil der være
implementeret Office 365 i HB, kontor mv. Allerede nu ligger alle foreningsdokumenter i et
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logisk mappehierarki på et OneDrive ude i skyen med automatisk backup.
At få arkivet i 100 % drift vil også betyde, at HB-beslutninger taget i fortiden ikke bare kan
forsvinde, som der er eksempler på, fra de sidste 10 år.
Foreningsmails er konverteret til IMAP, så ingen mails går tabt ved computer nedbrud. Det
betyder også, at alle foreningens funktionsmailadresser kan gå i arv, uden tab af
mailhistorik, en lille detalje som jo ikke er uvæsentlig.
I forbindelse med indførelsen af Office 365 i EDR får foreningen også adgang til en række
andre nyttige værktøjer, hvilket vi bør drage fuld nytte af.
Jeg nævner blot TEAMS-møde/konferenceplatformen, der har gjort HB's mødeaktivitet til
en leg, uden at vi alle skal spilde en masse tid på transport.
TEAMS kan også benyttes til online foredrag, online certifikat-undervisning mv.
Mulighederne er nærmest uanede, og EDR skal bruge dem alle, hvis EDR skal overleve, og vi
alle skal medvirke til udvikling af foreningen, med en livsnødvendig medlemstilgang - gerne
fra det lidt yngre alderssegment.
Et andet næsten nøgleelement er Outlook 365 Exchange med tilhørende brugerstyringsværktøj. Det sidste kan med fordel benyttes til at styre, hvem der har adgang til hvad i
foreningen. Igen noget der vil lette og gøre regeringsskifter til en leg.
Digitaliseringen vil med sikkerhed også ramme bogholderifunktionen, der vil få nyt værktøj
til afløsning af C5 og E-conomics i ét system med integreret medlemsdatabase, der
automatisk skal dele data, så medlemmers adgang til hjemmeside mv. kan ske i samme
sekund, de har betalt deres kontingent.
Digitaliseringen vil også lede frem til, at medlemmerne selv skal vedligeholde deres
informationer hos EDR, så adresseflytning, QSL-service mv. sker via webshop, helt som de af
os som er medlemmer af ARRL eller RSGB kender det.
Som I nok kan se, er der mere end rigeligt på sekretærens bord. Det gode er, at det intet
betyder, så længe det er til EDR's fordel. Eneste malurt i bægeret er, når "nogen" bevidst
kritiserer uden at være konstruktive. Kritik er velkommen, bare det medfører positiv
fremdrift i EDR.
Vy 73 de OZ5WU/Michael - Sekretær i EDR’s HB
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Beretning fra EDR’s kontor
Ansvarlig: Lone

Titel:

Beretning 2020/2021

Sider: 1

Beretning: Arbejdet på kontoret siden sidste RM-møde er foregået med de sædvanlige administrative
opgaver.
Endnu en ny hovedbestyrelse har jeg skullet lære at kende. De små forberedelser, som jeg
altid har stået for ved vores fysiske HB-møder, er ikke længere nødvendige, da der holdes
webmøder.
EDR`s faste formularer/dokument-standarder er ved at blive moderniseret af foreningens
sekretær Michael. Det er virkelig et flot stykke arbejde, og det giver kontoret mere
overskuelighed i brugen af disse.
Landsformanden kommer ofte forbi på kontoret. Vi får en god snak sammen, og inden Arne
forlader huset, bliver han udstyret med masser af QSL-kort og varer fra shoppen. Dem
afleverer han så på sin vej hjem.
Hvis det skulle være forbigået nogen, kan jeg berette, at der den sidste lange tid har bredt
sig en positiv ånd over landsforeningen. Det oplevede jeg personligt, da jeg besøgte EDR
Esbjerg Ham Day, EDR Struers nye lokaler og en tur på HF Field Day, hvor EDR Nyborg,
Svendborg og Odense lokalafdelinger havde slået sig sammen om afholdelse af dette
arrangement. Ved disse besøg fik jeg genindmeldelser med hjem til landsforeningen.
Det, som den positive ånd også har bragt med sig, er alle de mange indmeldelser, som den
seneste tid er tilgået EDR. Der har været så travlt på kontoret, som aldrig før.
Siden EDR’s kampagnetilbud er offentliggjort, er det væltet ind med indmeldelser. En status
fra 15/9 og til dato viser, at jeg har behandlet over 70 indmeldelser, og dette arbejde er slet
ikke slut endnu.
Lige nu strømmer betalinger ind, og jeg er i fuld gang med at oprette medlemskaber.
I perioden 1/1 – 5/10 2021 er der oprettet/tegnet 134 medlemskaber, så det tegner positivt
for EDR, og der ventes betalinger fra 32 kommende medlemmer.
I webshoppen er der løbende kommet ordrer, der er blevet ekspederet. Der er kommet få
nye bøger til. Lageret af H-1000 kabel er snart tomt, og der er kun få meter af RG213 kabel
tilbage på lager. Kontoret er i en god dialog med handelsudvalget, som sørger for at oprette
varer og sætte billeder ind, samt at opdatere shoppens systemer.
Der kommer stadig en del kunder ind på kontoret for at handle i shoppen, og lige skal se om
der er kommet nye bøger.
Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til OZ2BP Børge og OZ2LP Leif for jeres dejlige
samarbejde. Det betyder rigtig meget for mig, at I altid er der, når jeg har brug for hjælp.
Også en stor tak til min egen frivillige EDR-hjælper, som den senere tid har taget sig af
foreningens gårdsplads, og foretaget rengøring i lokalerne.
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Beretning fra Antenneudvalget
Ansvarlig: HB

Titel:

Beretning 2020/2021

Sider: 1

Beretning: Antenneudvalget har ikke været samlet i perioden, da formandskandidaten trak sig på
grund af tvivl om habilitet. HB arbejder hårdt på at få løst opgaven.

Beretning fra Begivenhedsredaktøren
Ansvarlig: OZ0J

Titel:

Beretning 2020/2021

Sider: 1

Beretning: Jeg tilbød at få gjort noget ved EDR’s kalender på hjemmesiden, da den så noget slukøret
ud, og der ikke kom mange indlæg dertil.
Efter en glimrende pingpong med Webmaster OZ1OP, så er vi nok derhenne, hvor
udseendet er brugbart. Det er så op til de danske radioamatører at finde og sende
indholdet til mig.
Jeg har fået lagt diverse danske contester ind, i håb om at der kommer lidt mere aktivitet.
Derudover, hvad jeg finder og modtager af interesse for andre end kun den lokale afdeling.
Der er også kommet et par udenlandske Ham-ventions o.l. ind, men kalenderen vil
fortrinsvis være for danske radioamatører og med danske begivenheder.
Målet er, at det bliver EDR’s kalender, hvor man kan finde alle (eller næsten alle) kendte
begivenheder for danske radioamatører. Det er dig kære læser, der skal fodre mig, da jeg
hverken har tiden eller muligheden for at finde alle spændende begivenheder i Danmark.
Jeg kan især opfordre EDR’s lokalafdelinger til at sende mig indlæg om certifikatprøver,
loppemarkeder o.l., så de kommer ind i kalenderen.
Ris, ros og indlæg modtages gerne på kalender@edr.dk
Brandelev, den 26. september 2021
Jørgen Rømming, OZ0J
Begivenhedsredaktør
E-mail: foredrag@edr.dk
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Beretning fra Diplommanager
Ansvarlig: OZ1ACB

Titel:

Beretning 2020/2021

Sider: 1

Beretning: Diplommaneger OZ1ACB Allis melder, at der ikke har været nogen diplom-aktiviteter siden
seneste RM.
Området trænger til en kraftig revision.

Beretning fra Foredragsmanageren
Ansvarlig: OZ0J

Titel:

Beretning 2020/2021

Sider: 1

Beretning: Jeg overtog formelt denne post efter opfordring fra HB, og efter at HB havde vedtaget det
på HB-mødet den 18. august 2021. Jeg må derfor nok betragtes som værende ny på posten.
Jeg har i min korte tid i samarbejde med Webmaster OZ1OP Ole fået ryddet lidt op i
foredragene, fået lavet en alfabetisk liste (som jeg selv har savnet i mange år) og fundet en
ny foredragsholder til APRS og DMR. Velkommen til OZ1BZJ Michael.
Jeg har i starten af september bedt de ”gamle” foredragsholdere om at gennemgå deres
egne oplysninger om foredrag. Desværre har der ikke været megen respons på den
henvendelse. Jeg har rykket de fleste for en opdatering her sidst i september, og der
hænger d.d. stadig nogle, hvor opdateringen mangler.
Jeg afventer også en liste over foredrag / foredragsholdere, der har været aktive de seneste
5 år. Også her mangler jeg lidt materiale.
HB har vedtaget, at lokalafdelingerne nu kan få op til 4 foredrag pr. kalenderår /
regnskabsår. Jeg kan som foredragsmanager kun håbe, at det dels giver mere liv i
lokalafdelingerne, og at der dels kommer en masse gode foredrag ude i lokalafdelingerne.
Foredragslisten findes på https://www.edr.dk/elementor-27156/. Savner du eller din
lokalafdeling et foredrag, der ikke er på listen, så send gerne en e-mail til foredrag@edr.dk.
Jeg vil gerne hjælpe med at finde en foredragsholder til netop det emne, som du / din
lokalafdeling mangler.
Sidder du nu med et ønske om at holde foredrag, så send mig en e-mail om dit emne m.v.
Brandelev, den 26. september 2021
Jørgen Rømming, OZ0J
Foredragsmanager
E-Mail: foredrag@edr.dk

SEKR

Side 12 af 44

RM pakke 2021 final

Beretning fra Handelsudvalget
Ansvarlig: OZ7ABM Titel:

Beretning 2020/2021

Sider: 1

Beretning: Handelsudvalget har (grundet Covid-19) været tydeligt hæmmet af ikke at kunne afholde
møder i starten af perioden ifm. overtagelsen af webshoppen.
Det har måttet konstateres, at det (lige som andre steder i EDR) er meget begrænset, hvad
der er blevet overleveret. Der er brugt forholdsvis megen tid på at undersøge, hvordan
webshoppen anvendes. Der mangler også information omkring indkøb mv.
Handelsudvalget vil i den næste periode opgøre de totale omkostninger på de enkelte
varer, og overveje hvilke varer EDR skal fortsætte med at udbyde. Valget kunne også blive,
at man indgår i et samarbejde med leverandører.
Handelseudvalget er først startet på det reelle arbejde i 2 halvdel af perioden (grundet
Covid-19). Det vil være en klar forbedring, hvis man kan finde handels-interesserede
medlemmer til handelsudvalget. Dette kan også være med til at sikre en ensartet fremtid
for handelsudvalget, der så ikke nødvendigvis vil være afhængig af HB-medlemmer, der evt.
udskiftes hvert andet år.
Handelsudvalget vil i den næste periode kikke på evt. nye varer (f.eks.
beklædningsgenstande). Desuden vil vi foretage en vurdering af, hvad medlemmerne
ønsker, at webshoppen skal forhandle. Der skal udarbejdes vejledninger og retningslinjer
for webshoppen, således at de, der overtager webshoppen, kan udføre de nødvendige
handlinger.
Hvis du har ønsker til varer, så ret henvendelse til handelsudvalgt. Du er også meget
velkommen til at deltage i arbejdet omkring handelseudvalget, hvis det har din interesse.
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Beretning fra HF-Contestmanager / Redaktør
Ansvarlig: OZ2i

Titel:

Beretning 2020/2021

Sider: 2

Beretning: Jule- og Nytårstest
Det var som sædvanlig en hyggelig affære med mange tilbagevendende og et par nye
deltagere. Der blev udsendt præmier i form af et krus med tryk. Det er blevet et
samlerobjekt for flere af deltagerne.
Scandinavian Activity Contest (SAC)
Jeg startede i 2020 som Teamleader for SAC Contest Komite. I løbet af foråret 2021 har vi
haft en livlig korrespondance blandt medlemmerne, for at få lavet nye moderne regler for
testen. Vi lavede en undersøgelse vha. spørgeskema, og fik feedback fra et par hundrede
deltagere. I foråret 2022 vil arbejdet gå videre.
Der er kommet et nyt medlem fra Finland. Martti OH2BH er tiltrådt i stedet for OH6EI Tomi.
Vi har fået nyt software til at tjekke logs. Det er leveret gratis af WWROF (World Wide Radio
Operators Foundation), efter at vi havde kontaktet dem. Det er den samme software, som
benyttes til CQWW-testerne, tilrettet de specielle regler for SAC. Softwaren afprøves under
det igangværende tjek af 2021 logs.
Der har været en del turbulens i september/oktober, da vi modtog kraftige klager fra en
norsk radioamatør, som mente, at han havde NRRL bag sig. Klagerne blev forelagt NRAU til
mødet den 2. oktober, hvor de blev afvist, og jeg har (som SAC CC Teamleader) henvist
klageren til NRRL, da jeg mener, det er et rent norsk anliggende.
Udgiften til SAC betales af de fire nordiske lande (OH, SM, LA og OZ).
EDR’s Hjemmeside
Der er oprettet et afsnit for HF-Contest, hvor jeg kan lave indlæg omkring testregler,
resultater, bemærkninger osv.
Hjemmesiden har haft en lidt omtumlet tilværelse gennem året. Der er installeret
forskellige redigeringsværktøjer, hvor jeg er stødt på problemer med at få det ønskede
resultat. Det bedste redigeringsværktøj var det originale, men jeg er nu ved at vænne mig til
brugen af det nye, med de begrænsninger der ligger i det.
Events
Der har været aktiviteter med forskellige specielle kaldesignaler i forbindelse med
forskellige begivenheder. OZ100MILL, 5P2UEFA, 5P0WARD og OV0JUTLANDIA er aktiviteter,
der alle har tiltrukket 10-15 deltagere. Det største arrangement er det igangværende
samarbejde med Thailand, hvor vi benytter OZ400HS og Thailand bruger HS400OZ.
I forbindelse med events har jeg styret de samlede logs, der bliver uploadet til LoTW, e-QSL
samt Clublog. Derudover har jeg produceret QSL-kort og diplomer samt (som noget nyt)
plaketter til de bedste operatører. Jeg står også for at udsende informationer til
radioamatørklubber rundt omkring i verden, og reklamere for event’en via Facebook og
diverse hjemmesider.
OZ4CG fungerer som diplommanager og OZ1ACB er QSL-manager ved alle events – stor tak
til de to. Tidligere var også OZ4FF (SK) meget aktiv i gruppen.
Udgiften for EDR til disse events ligger typisk i omegnen af 1.600 kr., der går til kaldesignaler
og QSL-kort.
HST Montenegro
Jeg var til High Speed Telegraphy (HST) verdensmesterskaberne i Montenegro sammen med
Britta Beck. Britta optog en videofilm, som vi senere redigerede sammen og fik godkendt
ved både IARU og EDR. Videoen blev publiceret den 6. oktober via YouTube, og er i
skrivende stund blevet set af 2.200 personer i mange forskellige lande. Der er kommet
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mange positive bemærkninger til filmen, og IARU har lagt den på deres egen hjemmeside.
Videoen er (sammen med en artikel) lagt på EDR’s hjemmeside, og der er skrevet en artikel
til OZ december 2021.
Deltagergebyrerne blev betalt af EDR. De beløb sig til en samlet udgift på 3.850 kr.
Udgifter 2020/2021
Jeg har til EDR indkøbt 50 stk. træplaketter, der blev produceret af OZ1HPS Lars i flot
design. Til disse træplaketter er det meningen at få trykt specielle labels, der på klæbes.
Foreløbig er det meningen at bruge cirka 10 stykker i forbindelse med OZ400HS, og cirka
det samme antal til SAC-vinderne i Danmark. Derudover er der udgifter til QSL-kort, hvilket
beløber sig til cirka 450 kr. for 1.000 styk. Disse anvendes i forbindelse med events.
Til de 5 events (samt til plaketter til testdeltagere) er der i årets løb brugt cirka 9.000 kr.
Udgifterne i forbindelse med Jule- og Nytårstesterne er cirka 4.000 kr.
Budget for 2021/2022
Jeg forventer følgende udgifter:
Contest-plaketter/præmier 2.500 kr.
Event-kaldesignaler, QSL-kort og præmier 6.000 kr.
Juletest-præmier (krus) 4.000 kr.
Diverse – porto mv. 1.500 kr.
Forventet udgift for 2021/2022 15.000 kr.

Haderslev 13. oktober 2021

Beretning fra Informationsudvalget
Ansvarlig: OZ1OP

Titel:

Beretning 2020/2021

Sider: 1

Beretning: Informationsudvalget er oprettet af det nuværende HB.
Formålet med informationsudvalgets arbejde er at udvikle en informationsstrategi for
EDR, og metoder til at realisere strategien.
Formålet med en informationsstrategi er at tydeliggøre
• betydningen af EDR’s deltagelse i det internationale arbejde i IARU for bevarelse af
radioamatørernes frekvensadgange.
• betydningen af EDR's arbejde med at varetage radioamatørernes interesser i det
danske samfund.
• værdierne af medlemskab af EDR for det enkelte medlem.
• værdierne i amatørradio for den enkelte udøver og for samfundet.
Målgrupperne for EDR’s informationsarbejde er
• medlemmer af EDR.
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•
•
•

radioamatører, som ikke er medlemmer.
offentligheden.
relevante myndigheder.

Informationskanaler
• OZ
• Hjemmeside
• Sociale medier
• Trykt informationsmateriale (flyers, posters, o.l.)
• Lobbyarbejde
• Adgang til landsdækkende og lokale medier
• Deltagelse i lokalsamfundenes foreningsliv
Arbejdet i Informationsudvalget
Informationsudvalget har siden oprettelsen arbejdet med at definere og beskrive
arbejdsområdet og fastlægge rammerne for arbejdet. Udvalget har gennemført en
spørgeundersøgelse beregnet til at indsamle viden om medlemmernes vurdering af
amatørradioens status og fremtidige udfordringer. Resultatet af denne spørgeundersøgelse
bliver en vigtig del af udvalgets vidensgrundlag for det fremtidige arbejde.
Min vurdering er, at vi er kommet godt fra start, men det er ønskeligt, at vi snarligt kommer
længere i det praktiske arbejde. Udfordringen er, at medlemmerne i informationsudvalget
deler deres ressourcer med andre opgaver, der også skal tilgodeses i foreningsarbejdet.
Samlet set er der derfor behov for, at informationsudvalget tilføres yderligere
arbejdsressourcer fra medlemmerne. Vi vil derfor opfordre medlemmer af RM til at deltage
i arbejdet. Du kan tilmelde dig ved henvendelse til udvalgets formand.
Medlemmer i informationsudvalget
OZ1OP Ole Püschl, udvalgsformand,
HB-medlem og EDR-næstformand.
Webmaster for www.edr.dk
E-mail: oz1op@edr.dk
Tlf. mobil: 28 59 94 67
OZ5WU Michael Wehnert
HB-medlem, sekretær,
E-mail: oz5wu@edr.dk
OZ1JS Jørgen Sand
Redaktør af OZ
E-mail: oz1js@edr.dk
OZ1FF Kjeld Thomsen
Medlem af repræsentantskabet for Region Syddanmark
E-mail: kjeld@oz1ff.dk

Beretning fra OZ
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OZ1JS Jørgen Sand
HB har opfordret mig til at skrive
om OZ til den årlige beretning i
forbindelse med repræsentantskabsmødet. Det giver mig anledning til at sige tak til et par af mine
forgængere, som jeg ikke synes
har fået den respekt og anerkendelse for deres indsats, som de har
fortjent. Det drejer sig om OZ8XW
Flemming, der som hovedredaktør
år efter år efter år sammen med
teknisk redaktør sørgede for, at
der hver måned blev produceret et
læseværdigt OZ. Og det drejer sig
om OZ3QY Jan, der både havde visioner og faglig kompetence nok
til at transformere vores medlemsblad til et flot, indbydende og tidssvarende magasin. Det lykkedes i
sådan en grad, at mange radioamatører igen bad om at få bladet
tilsendt i fysisk form i stedet for
kun at modtage det som pdf.
Måske er det med at sige tak noget, der skal arbejdes bevidst med i
vores forening. Til tider kan det virke som om der er lidt vel rigelig
opmærksomhed på, om der er rid-

ser i lakken i stedet for at se tingene i et lidt større perspektiv.
Redaktør
Som nogle af jer sikkert erindrer,
var jeg medlem af det foregående
HB, hvor OZ3QY Jan sad for bordenden. Da jeg var (og stadig er) af
den opfattelse, at OZ er en uhyre
vigtig publikation for EDR og de
danske radioamatører, blev det naturligt nok sådan, at en af mine opgaver kom til at bestå i at hjælpe
redaktøren med at finde artikler.
Det gjorde jeg ved at læse de engelsksprogede magasiner og finde
artikler, som kunne tænkes at interessere en dansk radioamatør. Efterfølgende oversatte jeg artiklerne til dansk.
Det var derfor forståeligt, at
OZ4VW spurgte mig, om jeg kunne
tænke mig at blive redaktør af OZ,
da OZ3QY stoppede på posten.
Det kunne jeg ikke tænke mig!
Men jeg tilbød at blive en del af en
redaktionsgruppe. For nu at gøre
en lang historie kort. Vi kom nær-

mere og nærmere på deadline for
februar OZ. Ingen redaktør dukkede op. Så jeg endte med at sige ja.
Sådan går det.
Oplag, tryk og porto
OZ bliver trykt i et oplag på 1.300
stk. hos Grafisk Trykcenter i Esbjerg, som folierer bladet og leverer det til Postnord, der efterfølgende har en uge til at bringe det
ud til læserne.
Efter at de første numre af det nye
OZ tilbage i 2019 var havnet i postkasserne, fik vi flere meldinger om
beskadigede og tilsmudsede blade, så vi blev nødt til at tilkøbe, at
OZ bliver pakket i beskyttende plastik, inden det skal omdeles. Vi betaler trykkeriet cirka 24.000 kr. for
hvert OZ og Postnord tager omkring 18.000 kr. for at bringe det
ud. Med 6 årlige numre af bladet
er der hermed tale om en ganske
betydelig udgift for foreningen.
I den sammenhæng er det interes-
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sant at tænke over, hvad vej vinden blæser.
For nogle år siden var det en yderst
rimelig antagelse, at vi inden for
en kortere årrække kunne gå over
til udelukkende at tilbyde OZ som
pdf og derved spare en masse penge. Men sådan forholder det sig på
ingen måde i dag.
Tværtimod, kan man sige.
Flere og flere, der tidligere kun har
hentet OZ som pdf, har bedt om at
modtage det trykte blad. Tallene i
dag siger, at der nu kun er 208,
som er på pdf, mens 1.127 får det
tilsendt med posten. Jeg får rigtig
mange positive tilbagemeldinger
på indhold og layout af OZ, og det
samme gør kontoret. Et familiemedlem, der informerede om en
slægtning, som er gået SK skrev:
- Når vi besøgte ham, lå OZ altid
fremme på køkkenbordet.
Det kan sagtens tænkes, at vi på et
tidspunkt skal overgå til digital distribution af bladet. Men lige nu
peger alting på, at et OZ, der bliver
trykt og sendt med posten, er et
væsentligt aktiv for foreningen.
De tilbagemeldinger, som jeg har
fået i løbet dette år, understreger
til fulde, hvad jeg tidligere har
skrevet:
OZ er en vigtig del af pulsen i EDR.

2

Fokuspunkter
Det første år på posten er snart til
ende og i skrivende stund er jeg i
gang med det sidste OZ i 2021.
Som jeg skrev i februar OZ, så blev
der ikke indvarslet en redaktionel
revolution, da jeg tiltrådte som redaktør. Men noget er som lovet
blevet forandret hist og her. Lad
mig fremdrage tre ting
•
lokalstof
•
anmeldelser af grej og apps
•
interessante steder på nettet
Lokalstof hører i min optik naturligt hjemme i OZ. Det er interessant at få noget at vide om, hvad
der foregår rundt om i lokalafdelingerne. Hvad er det for et liv, som
er derude? Jeg har søgt at prioritere dette stof ved at indføre en fast
spalte under overskriften: ”Lokalafdelinger på vej...” Her kan de afdelinger, som har lyst, skrive om
deres aktiviteter. Større arrangementer for radioamatører får desuden i vid udstrækning deres egen
artikel, som typisk er på 2-4 sider.
Det er et stofområde, som jeg fortsat vil prioritere, og hvis nogle har
gode ideer, skal de være særdeles
velkomne!
Der har i årets løb været anmeldelser af grej og bøger, mens det har
knebet mere med anmeldelser af
diverse apps. Her har jeg en opga-
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ve i 2022, for det er et område,
som skal fylde mere i bladet. Det er
på ingen måde intentionen, at vi
skal konkurrere med ARRL, der på
eget laboratorium foretager en
yderst grundig test af apparaternes tekniske formåen. I OZ vil der
primært blive tale om anmeldelser
set fra et brugersynspunkt, men
der mangler skribenter til opgaven. Kandidater vil blive taget
imod med åbne arme.
Vi har arbejdet meget med links
og interessante steder på nettet.
Jeg synes ikke, at vi er helt i mål
endnu. Men vi er kommet langt.
Som udgangspunkt vil jeg gerne
have links trukket ud af selve artiklen, for så at præsentere dem til
sidst. De mest interessante bliver
transformeret til et kortlink, så
man ikke skal skrive så meget i
adressefeltet. De bliver suppleret
med en QR-kode, således at man
let med sin telefon eller tablet kan
gå direkte på og se, hvilke spændende steder, der henvises til.
OZ bør læses med en telefon eller
tablet ved hånden. Så er det sagt.
Fremadrettet vil vi bestræbe os på
at præsentere links på en endnu
mere konsistent måde. Desuden
ville jeg vældig gerne have en side
i OZ med spændende links, som
ikke nødvendigvis knytter an til en

bestemt artikel. Til det mangler
der en spalteredaktør. Kandidater
vil blive taget imod med åbne
arme.
Frivillig eller lønnet
Med det nye OZ blev honoraret til
såvel forfattere som redaktør afskaffet, således at den eneste lønnede medarbejder på bladet er vores grafiker Karsten. Han gør i
øvrigt et fortrinligt arbejde med at
sætte artikler op, så de præsenterer sig bedst muligt. Det er lidt
skrøbeligt kun at have en person,
som kan lave layout. For i givet
fald at kunne gøre bladet færdigt,
har jeg i løbet af året taget nogle
kurser i InDesign, som er de facto
standard inden for layout. Det er
ikke en helt let opgave. Ctrl-A,
Ctrl-C og Ctrl-V er genveje de fleste
kender. Hvert program har sine. InDesign har over 400 af slagsen! Der
er meget at mestre. Jeg holder mig
i form ved at lave layout på 2-3 artikler i hvert OZ.
At arbejde som redaktør på frivillig
basis passer ganske udmærket til
den måde, jeg opfatter foreningsarbejde på. For mig at se skaber

det en ligeværdig relation til HB.
Jeg er ikke ansat, men frivillig som
dem selv. RM indførte ved sidste
samling et honorar til forfattere.
Jeg var lidt skeptisk i forhold til
virkningen af det, når vi nu i både
2019 og 2020 havde klaret os uden.
Men efter et år er det min opfattelse, at rigtig mange af forfatterne sætter stor pris på at få et lille
beløb. Ikke som egentlig løn for
arbejdet, men som en erkendtlighed for indsatsen.
Copyright
Som bekendt var der problemer i
forbindelse med rettighederne til
en af artiklerne i august OZ. Det synes jeg har fået ord nok med på
vejen, men jeg vil benytte lejligheden til atter at slå fast med syvtommersøm, at når vi bringer udenlandske artikler, er vi på solid
grund. I IARU-regi ligger der en
gammel mundtlig aftale om, at de
nationale foreninger må oversætte og publicere artikler fra hinandens medlemsblade. Med hjælp fra
K1JT Joe Taylor har den nuværende chefredaktør på QST bekræftet
aftalen over for mig, og jeg kan

tilføje, at jeg har et konstruktivt og
direkte samarbejde med redaktører fra såvel QST, som CQ DL og
RadCom. Ja selv redaktionen på
FUNKAMATEUR indgår fra tid til
anden i et samarbejde, selv om de
som kommercielt magasin på ingen måde er omfattet af aftalen.
Flere hænder
Skuffen med artikler var tom, da
det nye OZ blev lanceret i 2019.
Her i 2021 har jeg brugt meget tid
og mange kræfter på at finde kvalificerede artikler. Hvis OZ skal have
en fremtid med seks årlige numre,
skal der ske noget på dette område. Flere der bidrager med artikler
om deres eksperimenter og oplevelser med amatørradio. Jeg har
ikke lige koden til at knække den
nød, så der er i den grad brug for
hjælp. Jeg ville også rigtig gerne
finde en eller flere som vil påtage
sig at læse de udenlandske magasiner med henblik på at finde artikler, som egner sig til oversættelse.
Oversættere og kompetent teknisk
assistance står også højt på ønskesedlen. Kandidater vil blive modtaget med åbne arme!

...Redaktionen...
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Beretning fra QSL-bureauet
Ansvarlig: Lone

Titel:

Beretning 2020/2021

Sider: 1

Beretning: Ved årets start modtog QSL-bureauet ikke QSL-kort fra udlandet grundet Corona. Sidst på
foråret og hen over sommeren fik QSL-manager OZ2LP Leif imidlertid temmelig travlt med
at sortere kort, for da dukkede der rigtig mange kort op.
I år og indtil dato er der dukket ca. 158,5 kg kort op på QSL-bureauet, og et mindre antal
kilo QSL-kort er afsendt fra QSL-bureauet. Lige nu er det stilnet af med QSL-kort fra
udlandet. Om der så lander en større mængde her sidst på året, vides selvfølgelig ikke, men
Leif er parat til sortering.
Gennem de seneste år er der, ved hver sortering af QSL-kort, sorteret uanbringelige kort til
dem, der ikke er medlem af QSL-bureauet, de der ikke ønsker deres kort, og kort til
kaldesignaler, som ikke er kendt i EDR’s medlemskartotek.
Alle ca. 137 kg QSL-kort fra disse forsendelser står lige nu på EDR`s arkiv, hvilket svarer til
ca. 50.000 kort. De venter på hovedbestyrelsens afgørelse om, hvad der skal ske med disse
kort.

Beretning fra Rævejagtsudvalget (RU)
Ansvarlig: OZ9VA

Titel:

RU-rapport oktober 2021

Sider: 2

Beretning: Siden den forrige HB nedlagde de fleste faste EDR-udvalg, er RU fortsat som
interessegruppe og har varetaget de rævejagtsrelaterede opgaver som hidtil, dog uden
budget.
På grund af Corona har der ikke været afholdt valg til RU i 2021. RU består derfor fortsat af
Esben Lind, Villy/OZ6KH og Arne/OZ9VA (formand), som repræsenterer de områder i
landet, hvor der aktivt dyrkes rævejagt. HB-kontakt til RU er Ole/OZ1OP.
Arne/OZ9VA er fortsat udpeget som EDR’s repræsentant i IARU Region 1 ARDF Working
Group.
RU’s møder i 2020 og 2021 har – igen pga. Corona – været afholdt som virtuelle møder via
Skype. Dette har fungeret udmærket og sparer både tid og udgifter. En tilbagevendende
opgave ved møderne er fastlæggelse af årets program for store jagter og andre
arrangementer. Jagtprogrammet samt invitationer, resultater og anden info om rævejagt
bringes på vor hjemmeside: www.oz7fox.dk. Webmaster er Steen/OZ2GO. Rævejagtsstof
kan endvidere findes på Facebook-siden www.facebook.com/oz7fox, som bestyres af
Jan/OZ8MS.
Den hjemlige rævejagtsaktivitet er fortsat god lokalt. Tønder Ræveklub kan således samle
op til 30 deltagere til deres lokale mobiljagter, og i Nordsjælland arrangeres der 160m
gå/løbe-jagter ca. hver 14. dag forår og efterår med op til 10 deltagere pr. gang. I
Nordsjælland arrangerer vi også jævnligt jagter på 2m. I Esbjerg og Herning er der stabil
aktivitet, og som beskrevet i OZ oktober 2021 er man i Horsens kommet i gang igen for
alvor, også med bygning af nye pejlemodtagere.
I forbindelse med sommerlejren ved Nakskov blev der som sædvanligt arrangeret flere
rævejagter med Villy/OZ6KH som primus motor.
Årets DM i mobiljagt blev afholdt d. 25. - 26. september i området mellem Haderslev og
Åbenrå. Der deltog 7 hold med i alt 23 deltagere foruden 5 ræveudlæggere/arrangører.
Danmarksmestre blev Egon, Karen, Stig og Kjeld fra Tønder.
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EDR var i år arrangør af de Nordiske Mesterskaber i RPO (RadioPejleOrientering/rævejagt),
idet værtskabet går på tur mellem de fire skandinaviske lande. Arrangementet var
oprindeligt berammet til afholdelse i august 2020, men det satte Covid-19 en stopper for. I
stedet fandt stævnet sted i weekenden d. 17. - 19. september i Hillerød med stævnecenter
og indkvartering på Nordisk Lejrskole/Danhostel Hillerød. Corona er formentlig også årsagen
til, at deltagelsen med 26 løbere var en del lavere end normalt.
Stævnet omfattede som sædvanligt 3 jagter: 80m Sprint fredag eftermiddag, 80m Klassisk
lørdag samt 2m Klassisk søndag. Lørdag aften holdt vi den traditionelle Hamfest/middag,
som var henlagt til Blovstrød Kro.
Vi var begunstiget af behageligt (ikke for varmt) løbevejr. Og teknisk set forløb alt
upåklageligt. Dette gjaldt også det nye RFID-baserede tidtagningssystem, som Ivar/OZ4UR
har udviklet, og som vi med succes har anvendt i Nordsjælland i et års tid. Systemet har
afløst vore gamle tidtagningsautomater med DIN-stik. Til Nordisk Mesterskab har vi hidtil
måttet låne det fra orienteringssporten kendte SportIdent-system, som virker fint, men er
dyrt. En SportIdent-chip, som løberne er udrustet med, koster således ca. Kr. 400,-, medens
en RFID-chip koster mindre end Kr. 10,-!
Rapport fra stævnet med resultatlister og kort kan findes på www.oz7fox.dk og på
www.facebook.com/oz7fox.
RFID-chip og check-in boks.

Det internationale jagtprogram har også været forstyrret af Covid-19. Serbien skulle have
arrangeret VM i september 2020, men dette måtte aflyses og udsættes – i første omgang 1
år. Men for at få stævnekalenderen i ”sync” er VM nu udsat til 2022.
I stedet blev der med kort varsel arrangeret et Region 1-mesterskab i august i år. Det var
Bulgarien, som meget prisværdigt påtog sig værtskabet for dette stævne. Der var dog ingen
deltagere fra OZ-land.
Vy 73 de Arne/OZ9VA
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Beretning fra Teleudvalget
Ansvarlig: Formand Titel:

Beretning 2020/2021

Sider: 2

Beretning: Der har heller ikke i år været fysiske møder. Al kommunikation har været via e-mail, telefon
og internationalt via diverse platforme.
Energistyrelsen (ENS)
ENS har været sendt på hjemmekontor i stor udstrækning, så der har ikke været meget fra
dem. Vi håber meget, at vi vil få mulighed for at mødes med dem fysisk i år.
Der har været udsendt enkelte ting i forespørgsel. De er blevet besvaret.
Der har været en temadag via WEB omkring forskellige tiltag med frekvensomlægninger. Vi
deltog med to mand, men der var ikke noget, der truede vore frekvenser.
Internationalt
Som beskrevet sidste gang, skulle vi deltage virtuelt på Region 1-konferencen i oktober
sidste år. Det gik faktisk rigtig godt. Der var mange deltagere, også fra ny indmeldte lande i
Region 1. Det er imidlertid en lang uge - nogle dage fra kl. 9 morgen til et stykke ud på
aftenen. Vi nåede også lige at diskutere forskellige ting i Nordisk regi (NRAU).
Den planlagte workshop omkring nye tiltag blev skubbet til 2021, da den krævede fysisk
deltagelse. Efter et formøde i foråret blev det imidlertid besluttet, at ingen kunne se så
langt frem, at vi turde satse på det. Det hele endte så med en uge mere foran computeren
her i oktober, med bl.a. valg til ny Region 1-ledelse.
Vi har i NRAU-regi besluttet, at vi i fremtiden vil have et online møde hver år - mest for lige
at udveksle ideer og nye tiltag.
I 2022 vil der komme til at stå forberedelse til ITU-konferencen i 2023.
Jeg forventer ikke, at vi har direkte deltagelse i konferencen fra Danmark, men der er
deltagelse fra Region 1 - både i planlægning og på selve mødet.
Teleudvalget har pt. følgende medlemmer
•
•
•
•
•

OZ4VW Arne Fast Hansen, HF og EDR
OZ5P Peter Marlau Knudsen
OZ7JRL John Raabo Larsen
OZ7IS Ivan Stauning
OZ5TG Verner Topsøe

Mvh. Arne OZ4VW
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Beretning fra VUSHF-udvalget
Ansvarlig: OZ1FDH

Titel:

Beretning 2020/2021

Sider: 2

Beretning: Udvalgets medlemmer
Der er ingen ændringer i udvalgets medlemmer, bestående af OZ5TG, OZ5WU, OZ2TG,
OZ1LPR, OZ7Z, OZ7IS, OZ1FF og OZ1FDH. Ansvarsfordelingen er ligeledes uændret i forhold
til 2020. Flere oplysninger om udvalget og dets arbejdsopgaver kan ses på
https://vushf.dk/vhf-udvalget/members.
Mødeaktiviteter
Nedlukninger og Corona-restriktioner har sat en del aktiviteter på standby. Vinter VHFdagen 2021 blev aflyst, og det nordiske VHF-møde blev aflyst både i 2020 og 2021. IARU
Region 1-konferencen, der havde deltagelse af OZ5TG, blev afholdt virtuelt. I efteråret 2021
afholdes der på foranledning af VUSHF-udvalget et virtuelt møde for de nordiske VUSHFmanagers den 14. november 2021. Der afholdes virtuelt NRAU møde den 2. oktober.
Det forventes, at der afholdes ordinær vinter VHF-dag i Ringsted d. 15. januar, og at det
nordiske VHF-møde arrangeres af SRAL i 2022.
De nordiske aktivitetstester (NAC)
Aktivitetstesterne er i en brydningstid, med generelt vigende aktivitet og nye
modulationsformer. Introduktionen af MGM (herunder FT8) i 2018 har ændret testernes
rytme og aktivitet. På 50MHz og 70MHz er FT8 blevet dominerende, og aktiviteten er
faldende. På 144MHz er der observeret både en signifikant nedgang i aktiviteten med især
færre aktive på SSB, og at det reelt var 2 tester, da en stor del af deltagerne kun kørte FT8
og ikke andre modes. 144MHz-testen, der er den største af aktivitetstesterne, er reelt ved
at sygne hen, hvis ikke der sker en ændring i testens dynamik. På 432MHz og opefter er
billedet mere blandet, men aktiviteten er generelt faldende. På europæisk plan holdes der
separate tester for analoge- og MGM-modes, og der opleves stadig stor tilslutning til de
rene SSB/CW-tester. Det er uklart, hvad der skal til for at vende udviklingen. Er fælles
analoge- og MGM-tester en farbar vej, og er antallet af tester for højt? Et af formålene med
NAC-testerne er netop aktivitet, og den fuldstændige ligestilling af analoge- og MGMmodes understøtter ikke i alle tilfælde dette.
Derfor besluttede udvalget, at forsøge en opdeling af 144MHz- og 432MHz-testerne i en ren
SSB/CW-test på tirsdage og en ren MGM-test på onsdage, i perioden fra midten af 2021 og
6 mdr. frem. I løbet af efteråret vil der blive evalueret på resultaterne, og i samarbejde med
de øvrige nordiske lande bliver reglerne revideret.
Hjemmesiden
VUSHF.DK er fortsat et stort aktiv for udvalget og VUSHF-amatørerne. Siden dækker
aktiviteter og teknisk stof generelt, og administrerer contester. Der er ca. 100 besøgende
pr. dag.
Locatorkonkurrence
I 2021 blev der igangsat en ny locatorkonkurrence, hvor det gælder om at køre flest mulige
locatorer på hvert enkelt bånd i løbet af et år. Det har været en stor succes og har
stimuleret aktiviteten. Det skyldes både interesse, og at opsætningen på VUSHF.DK gør det
muligt at indrapportere løbende, og følge med i de øvrige deltageres resultater.
Mikrobølgebånd
Adgangen til mikrobølgebåndene er som bekendt under pres i disse år. Udvalget
monitorerer udviklingen, følger med i IARU’s udspil på området og koordinerer med
Teleudvalget, i det omfang det er nødvendigt og muligt.
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Samarbejde og koordination
Der er til stor glæde genetableret et godt samarbejde og dialog med EDR’s HB. Der er en
ambition om at få mere VUSHF-stof i OZ. Desværre er vi ikke kommet i mål med dette, men
ambitionen består.

Beretning fra Webmaster
Ansvarlig: OZ1OP

Titel:

Beretning 2020/2021

Sider: 2

Beretning: EDR.DK er Experimenterende Danske Radioamatørers officielle hjemmeside.
Foreningens formand er ansvarshavende redaktør. Hovedbestyrelsen udpeger en
Webmaster og en IT-ansvarlig.
Webmaster har ansvar for hjemmesidens design og funktionalitet, og har det daglige
redaktionelle ansvar. Den IT-ansvarlige har ansvar for datasikkerhed og hjemmesidens
hosting.
Hjemmesiden har 3 målgrupper
• Den almindelige offentlighed. Hjemmesiden skal vise den besøgende, at
amatørradio er en attraktiv hobby, som er værdifuld for både udøveren og for
samfundet. Hjemmesiden skal ved indhold og visuel fremtræden fremme
amatørradioens image og goodwill hos offentligheden.
• De danske myndigheder. Hjemmesiden skal give myndighedspersoner, som ønsker
at orientere sig om amatørradio, en nemt tilgængelig og relevant viden om
amatørradio og amatørradioens nationale og internationale legale forankring og
samfundsmæssige betydning.
• Danske radioamatører. Hjemmesiden skal servicere danske radioamatører med
aktuelle informationer fra EDR, om amatørradioteknik og om begivenheder i
radioamatørsamfundet.
Indholdet af hjemmesiden består af bidrag fra foreningens medlemmer
Webmaster og den IT-ansvarlige stiller rammen til rådighed. Indholdet på hjemmesiden
består af bidrag fra foreningens medlemmer. Det er webmasters opgave at redigere og
præsentere hjemmesidens indhold. Det er ikke webmasters opgave at opsøge eller
generere indhold til hjemmesiden. Hjemmesiden er derfor til enhver tid en afspejling af
medlemmernes deltagen og bidrag.
Sådan kan du bidrage med indhold til hjemmesiden
Du kan når som helst henvende dig til Webmaster, hvis du har info, personlige beretninger
eller tekniske artikler, du ønsker at få optaget på hjemmesiden.
Alle lokalafdelinger kan få adgang til at skrive indlæg fra deres lokalafdeling direkte ind på
hjemmesiden. Henvend dig til Webmaster, så får du adgangsrettigheder og en vejledning
om, hvordan du gør.
Medlemmer, som ønsker det, kan få redaktionelt ansvar for et fagområde med adgang til at
skrive artikler direkte ind på hjemmesiden.
Hjemmesiden har et forum, hvor alle medlemmer kan bidrage med indlæg, rejse
diskussioner og deltage i løbende debatter.
På hjemmesiden er der for nylig oprettet et område for personalia, hvor vi modtager
meddelelser om fødselsdage, jubilæer og andre mærkedage samt nekrologer.
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Så mange besøg har hjemmesiden
Hjemmesiden er velbesøgt. Hver måned har hjemmesiden 4.000 besøg og 12.000
sidefremvisninger.
Hjemmesidens medarbejdere og indhold
Hjemmesiden er opbygget af de nuværende medarbejdere, som yder et stort frivilligt,
ulønnet arbejde.
Hjemmesiden indeholder for øjeblikket 550 sider, 200 dokumenter, 1.500 visuelle
elementer (ikke alle er aktuelt i brug) og 1.000 numre af OZ.
Som Webmaster vil jeg gerne takke alle, som har bidraget til hjemmesiden. En stor og særlig
tak til de nuværende redaktører: Jørgen OZ0J, Henning OZ2I og Lars OZ1BXM.
Hjemmesiden det kommende år
Hjemmesiden er medlemmernes hjemmeside, med det indhold som medlemmerne
bidrager med. Hjemmesidens form og indhold vil derfor altid være et resultat af det indhold
Webmaster modtager fra medlemmerne.
Hjemmesiden har et stort potentiale for videreudvikling. Den videre udvikling afhænger af
medlemmernes deltagen og bidrag. Holdet bag hjemmesiden vil derfor opfordre alle
medlemmer til at bidrage med stof til hjemmesiden.
Hvis du har lyst til at få en mere fast tilknytning til hjemmesiden og dække et fagområde
eller et socialt område som redaktør ved hjemmesiden, skal du henvende dig til
Webmaster.
.
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Sager til behandling
Aktivitetsplan 2022
Aktiviteterne i EDR i det kommende år vil være de vedtægtsbestemte omkring IARU, Tele og OZ.
Derudover vil aktiviteterne have hovedvægt på følgende punkter i prioriteret rækkefølge:
•

Digitalisering af EDR vil også komme til at omfatte edr.dk så medlemsrettigheder styres via en
robot og Webshop vil blive udstyret med robotter, der på sigt vil afskaffe EDR's behov for lager i
HQ, vareleveringer forudses sendt direkte fra leverandører til kunden.

•

HB vil intensivere indsatsen for at prøvedeltagere "opdager" EDR og bliver medlemmer, ligesom
indsatsen over for øvrige potentielle medlemmer skal intensiveres.

•

Temadage afholdt i HQ, samt i skiftende landsdeles lokalafdelinger/klubber. Nogle temaer vil
blive afholdt to gange, én vest og én øst for Storebælt.

•

EDR's HB vil sørge for synlig deltagelse ved arrangementer/events, som lokalafdelinger laver for
at promovere foreningen og hobbyen. Det kan ske med fysisk besøg, diverse materialer mv.

•

EDR's HB vil været repræsenteret på alle Ham Days, loppemarkeder mv.

•

Renovering af ALLE informations og PR-materialer så de er relevante for nutiden. Relevans skal
dække såvel nuværende som kommende radioamatører.

En forudsætning for aktivitetsplanens succes, er som altid de gode frivillige kræfters engagement og
indsats, både blandt RM og HB, såvel som medlemmerne.
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Over/underskud
-164.165,00 kr.
*inklusive vedligeholdelse af HQ af 150.000 kr.
Total fra regnskab.

-117.000,00 kr.

kr. 150.000,00 kr.
kr.
35.000,00 kr.
kr. 120.000,00 kr.
kr.
50.000,00 kr.
kr.
12.000,00 kr.
kr.
30.000,00 kr.
kr. 150.000,00 kr.
kr.
60.000,00 kr.
kr.
30.000,00 kr.
kr.
12.000,00 kr.
kr.
8.000,00 kr.
kr. 575.000,00 kr.
kr.
- kr.
kr. 1.232.000,00 kr.

- kr.

105.187,25 kr.

909.612,75 kr.

150.000,00 kr.
72.000,00 kr.
120.000,00 kr.
9.000,00 kr.
12.000,00 kr.
8.000,00 kr.
10.000,00 kr.
60.000,00 kr.
15.211,25 kr.
1.401,50 kr.
2.000,00 kr.
450.000,00 kr.

423.724,65 kr.

102.533,02 kr.
35.989,00 kr.
78.533,67 kr.
6.370,85 kr.
- kr.
2.520,00 kr.
6.391,45 kr.
32.913,03 kr.
15.211,25 kr.
1.401,50 kr.
100,00 kr.
308.424,43 kr.
- kr.
590.388,20 kr.
117.297,30 kr.

37.393,77 kr.

58.520,65 kr.

111.075,02 kr.

153.230,06 kr.
36.274,00 kr.
119.981,64 kr.
- kr.
10.181,67 kr.
40.167,02 kr.
- kr.
70.045,19 kr.
29.776,17 kr.
1.704,10 kr.
3.217,00 kr.
498.824,58 kr.
23.593,00 kr.
986.994,43 kr.

989.135,28 kr. 1.006.000,00 kr. 994.583,76 kr.
- kr.
- kr.
3.480,00 kr.
- kr.
- kr. - 4.475,00 kr.
3.500,00 kr.
- kr.
- kr.
5.000,00 kr.
7.000,00 kr.
5.000,00 kr.
72.965,00 kr.
60.000,00 kr.
65.895,00 kr.
45.247,41 kr.
30.000,00 kr.
33.585,69 kr.

150.000,00 kr. 149.995,00 kr. 138.000,00 kr.
35.000,00 kr.
33.800,00 kr. 132.000,00 kr.
120.000,00 kr. 119.184,11 kr. 116.000,00 kr.
50.000,00 kr.
3.470,62 kr.
10.000,00 kr.
12.000,00 kr.
12.713,00 kr.
15.000,00 kr.
30.000,00 kr.
36.744,69 kr.
25.000,00 kr.
15.702,70 kr. 150.000,00 kr.
27.479,35 kr.
60.000,00 kr.
60.250,18 kr.
50.000,00 kr.
30.000,00 kr.
21.201,92 kr.
25.000,00 kr.
12.000,00 kr.
35.036,81 kr.
- kr.
8.000,00 kr.
437,87 kr.
8.000,00 kr.
475.000,00 kr. 455.081,53 kr. 498.000,00 kr.
- kr.
538,19 kr.
- kr.
997.702,70 kr. 1.078.453,92 kr. 1.044.479,35 kr.

947.312,85 kr. 1.010.000,00 kr.
- kr.
- kr.
- kr.
- kr.
- kr.
- kr.
- kr.
5.000,00 kr.
66.800,00 kr.
60.000,00 kr.
- kr.
40.000,00 kr.

2019 Realiseret

- kr. 1.115.000,00 kr. 1.014.800,00 kr. 1.014.112,85 kr. 1.115.000,00 kr. 1.115.847,69 kr. 1.103.000,00 kr. 1.098.069,45 kr.

66.800,00 kr.

948.000,00 kr.

2020 Realiseret 2019 Budget

1.141.485,00 kr.

kr. 1.010.000,00 kr.
kr.
- kr.
kr.
- kr.
kr.
- kr.
kr.
5.000,00 kr.
kr.
60.000,00 kr.
40.000,00 kr.

2021 Estimeret 2021 Realiseret 2020 Budget

-

2022 Realiseret 2021 Budget

1.035.485,00 kr.
- kr.
- kr.
6.000,00 kr.
5.000,00 kr.
65.000,00 kr.
30.000,00 kr.

Udgifter
Trykning OZ
150.500,00 kr.
OZ Produktion/HONORARER
65.000,00 kr.
OZ Porto
130.000,00 kr.
Hjemmesider
10.000,00 kr.
RM
12.000,00 kr.
HB
34.000,00 kr.
Aktiviteter
116.500,00 kr.
QSL Bureau Udgifter
67.000,00 kr.
Internationalt samarbejde
22.000,00 kr.
Revision og valg
14.000,00 kr.
Gaver, repræsentation, pokaler mv.
5.000,00 kr.
HQ* og kontor
679.100,00 kr.
HRCD
550,00 kr.
I alt
1.305.650,00 kr.

Indtægter
Kontingent
Indskud
Kontingent EDR Lokalafdl.
Leje indtægt
OZ Reklame
QSL Kontingent
Webshop
HRCD
I alt

2022 Budget

Budget 2022
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Forfatterhonorar for artikler i OZ pr. hel side
Foredragshonorar pr. foredrag
Kørsel i privatbil pr. kilometer

Diverse satser

Abonnement QSL
Aktivt medlem af EDR - QSL via lokalafdelingen
Aktivt medlem af EDR - QSL direkte til egen adresse
Ikke medlem af EDR - QSL via lokalafdelingen
Ikke medlem af EDR - QSL direkte til egen adresse
varenr.
varenr.
QSL
QSL

Kontingent – Kampagnetilbud
Indmeldelse ved certifikatprøve – 1. års kontingent – OZ på PDF-fil
W
Kampagne tilbud, minimum 3 års fravær fra EDR– 1. års kontingent – OZ på
ingen
PDF-fil
Indmeldelse på anbefaling
Y

Kontingent - Kategori
Indmeldelsesgebyr
Aktive medlemmer – OZ som PDF-fil
Aktive medlemmer – OZ på papir
Støttemedlem
Familiemedlem
Junior under 25 år – OZ som PDF-fil
Æresmedlem
Udlandsmedlem – OZ som PDF-fil
Udlandsmedlem – OZ på papir
Biblioteker, firmamedlemskab
Tillæg for halvårsopkrævning pr. gang

125 kr.
400 kr.
1 kr.

40 kr.
145 kr.
440 kr.
545 kr.

100 kr.

100 kr.

- kr.
575,00 kr.
775,00 kr.
100,00 kr.
150,00 kr.
100,00 kr.
- kr.
575,00 kr.
895,00 kr.
1.075,00 kr.
50,00 kr.

2022

40 kr.
145 kr.
440 kr.
545 kr.

300

300 kr.

- kr.
625,00 kr.
725,00 kr.
85,00 kr.
150,00 kr.
300,00 kr.
- kr.
625,00 kr.
895,00 kr.
1.075,00 kr.
50,00 kr.

2021

2020

125,00 kr.
400,00 kr.
1,00 kr.

40,00 kr.
145,00 kr.
440,00 kr.
545,00 kr.

300,00 kr.

- kr.
625,00 kr.
725,00 kr.
85,00 kr.
150,00 kr.
300,00 kr.
- kr.
675,00 kr.
895,00 kr.
1.075,00 kr.
50,00 kr.

EDR takstblad 2022
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INDKOMNE FORSLAG
2021.01 Forslag til vedtægtsændring: § 5. Lokalafdelinger Stk. 2 og 3

Forslagsstiller HB
Sider:
Bilag:
Sags
Nuværende:
fremstilling
Stk. 2. Den enkelte afdeling benævnes EDR X AFDELING, hvor X står for den
geografiske lokalitet (by eller egn). I Grønland kan "Experimenterende
Grønlandske Radioamatører X afdeling, underafdeling af EDR" anvendes.

1

Stk. 3. Den enkelte lokalafdeling vedtager selv navn for X, der er gyldigt efter
hovedbestyrelsen i EDR’s godkendelse.
Ændres til:
Stk. 2. Den enkelte afdeling kan benævnes EDR X AFDELING, hvor X står for den
geografiske lokalitet (by eller egn). Alternativt kan benyttes klubbens navn X med
undertitel EDR-lokalafdeling. I Grønland kan "Experimenterende Grønlandske
Radioamatører X afdeling, underafdeling af EDR" anvendes.
Stk. 3. bortfalder og efterfølgende Stk. re-nummereres.
Begrundelse:
I det moderne Danmark er der radioamatørforeninger/klubber, som er etableret uden
for EDR. Disse klubber kan været interessante som en del af EDR-familien. Men dér vil et
krav om navneskifte ofte være en meget blokerende faktor. Derfor kan det kun være i
EDR’s interesse at byde nye klubber indenfor uden rigide navnekrav.
Eksempel: Andeby Makerspace EDR-lokalafdeling.
Referat:
Beslutning
Ja

Nej

Blank

2021.02 Forslag til vedtægtsændring: §6. Repræsentantskabet Stk. 3

Forslagsstiller HB
Sider: 1
Bilag:
Sags
Nuværende:
fremstilling
Stk. 3. Ethvert medlem af EDR, som uafbrudt har været medlem af EDR i de seneste 12
måneder op til valgdagen og er bosiddende i Danmark, kan opstilles til
repræsentantskabet i den region, hvor de er bosiddende. Opstilling foregår ved at
kandidaten indsender en opstillingsblanket til foreningens hovedkontor.
Ændres til:
Stk. 3. Ethvert medlem af EDR, som uafbrudt har været medlem af EDR i de seneste 3
måneder op til valgdagen og er bosiddende i Danmark, kan opstilles til
repræsentantskabet i den region, hvor de er bosiddende. Opstilling foregår ved at
kandidaten indsender en opstillingsblanket til foreningens hovedkontor.
Begrundelse:
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Gennem en årrække har det været svært at tiltrække kandidater til
repræsentantskabsvalget fra medlemskredsen. Derfor er det nødvendigt at søge
kandidater uden for medlemskredsen. En nedsættelse af karenstiden på 12 måneder til
3 måneder vil lette arbejdet med at finde kvalificerede kandidater.
Referat:
Beslutning
Ja

Nej

Blank

2021.03 Forslag til vedtægtsændring: §6. Repræsentantskabet Stk. 4.4

Forslagsstiller HB
Sider:
Bilag:
Sags
Nuværende:
fremstilling
Stk. 4. Repræsentantskabet har som foreningens øverste myndighed
følgende opgaver:

1

1. Træffe overordnede foreningspolitiske beslutninger.
2. Vedtage foreningens aktivitetsplan med dertilhørende budget
efter indstilling fra hovedbestyrelsen.

3. Godkende årsregnskab og kontingent efter indstilling fra hovedbestyrelsen.
4. Vælge formand og 6 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter ud af sin
midte til hovedbestyrelsen for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.
Medlemmer af hovedbestyrelsen og formand deltager ved
repræsentantskabsmøderne, men har ikke stemmeret ved disse.

5. Vælge revisor(er) efter indstilling fra hovedbestyrelsen.
6. Vedtage ændringer af vedtægter og forretningsordener.
7. Udpege 2 personer blandt EDR’s medlemmer til ledelsen af Ham Radio

Certificate Denmark ApS. Udpegelsen kan gentages. Efter behov kan der
udpeges nye medlemmer til ledelsen.

Ændres til:
Stk. 4. Repræsentantskabet har som foreningens øverste myndighed
følgende opgaver:

1. Træffe overordnede foreningspolitiske beslutninger.
2. Vedtage foreningens aktivitetsplan med dertilhørende budget

efter indstilling fra hovedbestyrelsen.
3. Godkende årsregnskab og kontingent efter indstilling fra hovedbestyrelsen.

4. Vælge formand og 6 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter ud af sin
midte til hovedbestyrelsen for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.

5. Vælge revisor(er) efter indstilling fra hovedbestyrelsen.
6. Vedtage ændringer af vedtægter og forretningsordener.
7. Udpege 2 personer blandt EDR’s medlemmer til ledelsen af Ham Radio
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Certificate Denmark ApS. Udpegelsen kan gentages. Efter behov kan der
udpeges nye medlemmer til ledelsen.
8. Medlemmer af hovedbestyrelsen og formand deltager ved
repræsentantskabsmøderne, men har ikke stemmeret ved disse.
Begrundelse:
Stk. 4. punkt 4 indeholder regel vedr. hovedbestyrelsens stilling ved
repræsentantskabsmøder sammen med valgbeskrivelse.
Dette er ikke hensigtsmæssigt, hvorfor hovedbestyrelsens stilling foreslås flyttet til
selvstændigt punkt 8 under Stk. 4.
Referat:
Beslutning
Ja

Nej

Blank

2021.04 Forslag til vedtægtsændring: § 7. Hovedbestyrelse Stk. 2.5

Forslagsstiller HB
Sider:
Bilag:
Sags
Nuværende:
fremstilling
Stk. 2. Hovedbestyrelsen er mellem repræsentantskabsmøderne foreningens
myndighed med ansvar for foreningens aktiviteter, økonomi og
medlemsudvikling. Hovedbestyrelsen leder foreningens arbejde i
overensstemmelse med de af repræsentantskabet fastsatte retningslinjer,
herunder:

1

1. Fremsætte forslag om EDR’s politikker til repræsentantskabet og
under ansvar over for repræsentantskabet implementerer disse.

2. Beslutte EDR’s holdning i sager, som efter hovedbestyrelsens skøn
har væsentlig interesse.

3. Udarbejde forslag til repræsentantskabet om næste års aktivitetsplan
4.
5.
6.
7.

og det dertilhørende budget.
Indstille til repræsentantskabet om valg af revisor(er).
Nedsætte og godkende udvalg.
Afholdelse af to årlige medlemsmøder i hvert geografisk område.
Organisere og afholde valg til repræsentantskabet.

Ændres til:
Stk. 2. Hovedbestyrelsen er mellem repræsentantskabsmøderne foreningens
myndighed med ansvar for foreningens aktiviteter, økonomi og
medlemsudvikling. Hovedbestyrelsen leder foreningens arbejde i
overensstemmelse med de af repræsentantskabet fastsatte retningslinjer,
herunder:

1. Fremsætte forslag om EDR’s politikker til repræsentantskabet og

under ansvar over for repræsentantskabet implementerer disse.
2. Beslutte EDR’s holdning i sager, som efter hovedbestyrelsens skøn
har væsentlig interesse.
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3. Udarbejde forslag til repræsentantskabet om næste års aktivitetsplan
og det dertilhørende budget.

4. Indstille til repræsentantskabet om valg af revisor(er).
5. Nedsætte / godkende interessegrupper og udvalg. Samt godkende
eksisterende interessegrupper, der ønsker tilknytning til EDR.
6. Afholdelse af to årlige medlemsmøder i hvert geografisk område.
7. Organisere og afholde valg til repræsentantskabet.

Begrundelse:
Med introduktionen af Interessegrupper tilknyttet EDR bør Stk. 2. punkt 5 ændres, så
vedtægter og virkelighed passer sammen med forslagets ændring af punkt 5’s ordlyd.
Referat:
Beslutning
Ja

Nej

Blank

2021.05 Forslag til vedtægtsændring af: §6. Repræsentantskabet Stk. 4,
§ 7. Hovedbestyrelse Stk. 2.4, § 12. Regnskab og budget Stk. 3
og ændring af: RM Forretningsorden §3 Stk. 2.
Betegnelsen revisor ændres til bilagskontrollant.
Forslagsstiller HB
Sider:
Bilag:
Sags
Nuværende:
fremstilling
Vedtægt §6
Stk. 4. Repræsentantskabet har som foreningens øverste myndighed
følgende opgaver:

1

8. Træffe overordnede foreningspolitiske beslutninger.
9. Vedtage foreningens aktivitetsplan med dertilhørende budget

efter indstilling fra hovedbestyrelsen.
10. Godkende årsregnskab og kontingent efter indstilling fra hovedbestyrelsen.
11. Vælge formand og 6 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter ud af sin
midte til hovedbestyrelsen for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.
Medlemmer af hovedbestyrelsen og formand deltager ved
repræsentantskabsmøderne, men har ikke stemmeret ved disse.

12. Vælge revisor(er) efter indstilling fra hovedbestyrelsen.
13. Vedtage ændringer af vedtægter og forretningsordener.
14. Udpege 2 personer blandt EDR’s medlemmer til ledelsen af Ham Radio

Certificate Denmark ApS. Udpegelsen kan gentages. Efter behov kan der
udpeges nye medlemmer til ledelsen.

Vedtægt §7
Stk. 2. Hovedbestyrelsen er mellem repræsentantskabsmøderne foreningens
myndighed med ansvar for foreningens aktiviteter, økonomi og
medlemsudvikling. Hovedbestyrelsen leder foreningens arbejde i
overensstemmelse med de af repræsentantskabet fastsatte retningslinjer,
herunder:
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8. Fremsætte forslag om EDR’s politikker til repræsentantskabet og
under ansvar over for repræsentantskabet implementerer disse.

9. Beslutte EDR’s holdning i sager, som efter hovedbestyrelsens skøn
har væsentlig interesse.

10. Udarbejde forslag til repræsentantskabet om næste års aktivitetsplan
11.
12.
13.
14.

og det dertilhørende budget.
Indstille til repræsentantskabet om valg af revisor(er).
Nedsætte og godkende udvalg.
Afholdelse af to årlige medlemsmøder i hvert geografisk område.
Organisere og afholde valg til repræsentantskabet.

Vedtægt §12
Stk. 3. Efter udløbet af kalenderåret udarbejdes årsregnskab og balance samt
status for overholdelse af den til årsregnskabet hørende aktivitetsplan.
Årsregnskabet skal revideres af de(n) af repræsentantskabet valgte
revisor(er). Årsregnskab, balance og status for aktivitetsplan behandles i
hovedbestyrelsen med henblik på indstilling til repræsentantskabets
godkendelse.
RM-forretningsorden §3
Stk. 2. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal som
minimum indeholde følgende punkter:
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. I lige år:
a) Behandling af eventuelle klager over valget.
b) Afgående formand og hovedbestyrelse
træder tilbage.
c) Valg af formand og 6
hovedbestyrelsesmedlemmer samt tre
suppleanter
6. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Ændres til:
Vedtægt §6
Stk. 4. Repræsentantskabet har som foreningens øverste myndighed
følgende opgaver:

1. Træffe overordnede foreningspolitiske beslutninger.
2. Vedtage foreningens aktivitetsplan med dertilhørende budget
efter indstilling fra hovedbestyrelsen.

3. Godkende årsregnskab og kontingent efter indstilling fra hovedbestyrelsen.
4. Vælge formand og 6 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter ud af sin
midte til hovedbestyrelsen for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.
Medlemmer af hovedbestyrelsen og formand deltager ved
repræsentantskabsmøderne, men har ikke stemmeret ved disse.
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5. Vælge billagskontrollant(er) efter indstilling fra hovedbestyrelsen.
6. Vedtage ændringer af vedtægter og forretningsordener.
7. Udpege 2 personer blandt EDR’s medlemmer til ledelsen af Ham Radio

Certificate Denmark ApS. Udpegelsen kan gentages. Efter behov kan der
udpeges nye medlemmer til ledelsen.

Vedtægt §7
Stk. 2. Hovedbestyrelsen er mellem repræsentantskabsmøderne foreningens
myndighed med ansvar for foreningens aktiviteter, økonomi og
medlemsudvikling. Hovedbestyrelsen leder foreningens arbejde i
overensstemmelse med de af repræsentantskabet fastsatte retningslinjer,
herunder:

1. Fremsætte forslag om EDR’s politikker til repræsentantskabet og
2.
3.
4.
5.
6.
7.

under ansvar over for repræsentantskabet implementerer disse.
Beslutte EDR’s holdning i sager, som efter hovedbestyrelsens skøn
har væsentlig interesse.
Udarbejde forslag til repræsentantskabet om næste års aktivitetsplan
og det dertilhørende budget.
Indstille til repræsentantskabet om valg af billagskontrollant(er).
Nedsætte og godkende udvalg.
Afholdelse af to årlige medlemsmøder i hvert geografisk område.
Organisere og afholde valg til repræsentantskabet.

Vedtægt §12
Stk. 3. Efter udløbet af kalenderåret udarbejdes årsregnskab og balance samt
status for overholdelse af den til årsregnskabet hørende aktivitetsplan.
Årsregnskabet skal revideres af de(n) af repræsentantskabet valgte
bilagskontrollant(er). Årsregnskab, balance og status for aktivitetsplan
behandles i hovedbestyrelsen med henblik på indstilling til
repræsentantskabets godkendelse.
RM-forretningsorden §3
Stk. 2. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal som
minimum indeholde følgende punkter:
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. I lige år:
a) Behandling af eventuelle klager over valget.
B) Afgående formand og hovedbestyrelse
træder tilbage.
c) Valg af formand og 6
hovedbestyrelsesmedlemmer samt tre
suppleanter
6. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollant suppleant.
7. Eventuelt.
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Begrundelse:
HB er blevet opmærksom på, at benyttelsen af betegnelsen ”revisor” kan være
økonomisk ansvarspådragende for den/de personer, der bærer titlen.
For at undgå at medlemmer, der udfører frivilligt ulønnet arbejde for EDR, sættes i en
situation, hvor de kunne pådrage sig erstatningsansvar, bør betegnelsen revisor ændres
til bilagskontrollant.
Referat:
Beslutning
Ja

Nej

Blank

2021.06 Forslag til tilføjelse til Repræsentantskabets FO, så RM får en RMkoordinator.

Forslagsstiller HB
Sider: 1
Bilag:
Sags
Nuværende RM-forretningsorden opererer pt. ikke med en RM-koordinator. Derfor
fremstilling
bør RM FO have følgende tilføjelser og ændringer for at få den funktion.
RM-forretningsorden §1.
Tilføjes et nyt Stk. 8.
Stk. 8. Mellem ordinære og ekstraordinære RM-møder ledes repræsentantskabet af
RM’s valgte koordinator.
Gammel Stk. 8 ændres til Stk. 9. osv.
RM-forretningsorden §4 ændres til: Valg af formand, hovedbestyrelse og RMkoordinator.
RM-forretningsorden §4 Stk. 1. tilføjes RM-koordinator:
Stk. 1. EDR Formand, hovedbestyrelsesmedlemmer, hovedbestyrelses suppleanter og
RM-koordinator, vælges i nævnte rækkefølge ved skriftlig afstemning blandt
repræsentantskabets medlemmer jvf. EDR’s vedtægter, §6 og §7.
RM-forretningsorden §4 Tilføjes et nyt Stk. 5:
Stk. 5. RM-koordinator vælges. Hvis der er flere end to kandidater opstillet, og ingen
af disse opnår mindst halvdelen af stemmerne, afholdes en ny afstemning mellem de
to, der opnåede flest stemmer.
Ved stemmelighed foretages omvalg. Ved gentagen stemmelighed foretages
lodtrækning.
Gammel Stk. 5 ændres til Stk. 6.
RM-forretningsorden §5 tilføjes:
§5. RM-koordinator
Stk. 1. RM-koordinatoren fungerer som RM’s kontakt til HB mellem de ordinære og
ekstraordinære RM-møder.
Stk. 2. RM-koordinatoren koordinerer repræsentantskabets interne arbejde mellem
de ordinære og ekstraordinære RM-møder og sørger for en aktiv deltagelse i
elektronisk sagsbehandling, debat og afstemninger i RM.
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Stk. 3. RM-koordinatoren har ingen beføjelser udenfor RM-kredsen.
Gammel §5 ændres til §6 osv.

Referat:

Begrundelse:
EDR’s repræsentantskab skal udpege en daglig leder på demokratisk vis. RMkoordinatorens opgave er at sikre et arbejdende RM mellem de årlige ordinære RMmøder. Praksis har vist, at en forsamling uden en samlende figur glemmer at tage
ansvar. Derved bliver forsamlingen groft sagt nytteløs og bestemt ikke til gavn for EDR.

Beslutning
Ja

Nej

Blank

2021.07 Forslag til ændring af Repræsentantskabets FO §7 og HB FO vedr.
æresmedlemmer.

Forslagsstiller HB
Sider: 1
Bilag:
Sags
Nuværende:
fremstilling
RM-forretningsorden § 7. Æresmedlemmer
Stk. 1. Personer, der på enestående vis har virket til gavn for foreningen, kan
udnævnes til æresmedlemmer.
Stk. 2. Indstilling om æresmedlemsskab indsendes til hovedbestyrelsen. Udnævnelsen
sker af repræsentantskabet.
Ændres til:
RM-forretningsorden §7 slettes
Oprindelig HB-forretningsorden §11 ændres til §12
Ny HB-forretningsorden §11. Æresmedlemmer.
Stk. 1. Personer, der på enestående vis har virket til gavn for foreningen, kan
udnævnes til æresmedlemmer.
Stk. 2. Indstilling om æresmedlemsskab indsendes til hovedbestyrelsen. Udnævnelsen
sker af hovedbestyrelsen ved enstemmighed.
Begrundelse:
Gældende regelsæt er ikke operativt af følgende grunde:
1. Godkendelse i RM og uddeling på næste RM er ensbetydende med en ventetid på 2
år. Det holder ikke ift. kandidaternes ofte høje alder.
2. Elektronisk sagsbehandling af kandidater i RM er ikke ”tæt”. Derved kan udnævnelse
ikke holdes hemmeligt frem til tidspunktet for tildeling.

Referat:

Derfor indstiller HB, at RM godkender ændringen i RM- og HB-forretningsordnerne, så
EDR i de ganske sjældne tilfælde stadig kan tildele et medlem, der har gjort en
enestående indsats for foreningen, et æresmedlemsskab.

Beslutning
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Ja

Nej

Blank

2021.08 Forslag til ændring af Repræsentantskabets FO §1 Stk. 2

Forslagsstiller HB
Sider:
Bilag:
Sags
Nuværende:
fremstilling
RM-forretningsorden §1
Stk. 2. Valg til repræsentantskabet organiseres og afholdes ved den siddende
hovedbestyrelses foranstaltning som nærmere beskrevet i
hovedbestyrelsens forretningsorden (HB-FO, Bilag 1).

1

Ændres til:
RM-forretningsorden §1
Stk. 2. Valg til repræsentantskabet organiseres og afholdes ved den siddende
hovedbestyrelses foranstaltning som nærmere beskrevet i ”Valgregler for EDR”.

Referat:

Begrundelse:
RM’s forretningsorden §1 Stk. 2. peger på et forkert/ikke eksisterende dokument. Dette
rettes der op på med forslagets minimale ændring.

Beslutning
Ja

Nej

Blank

2021.09 Forslag til ændring af Repræsentantskabets FO §1 Stk. 8 og §5 Stk. 1

Forslagsstiller HB
Sider: 1
Bilag:
Sags
Nuværende:
fremstilling
RM-forretningsorden §1
Stk. 8. Repræsentantskabet kan om nødvendigt behandle enkelte sager ad
elektronisk vej. Undtaget herfra er eksklusionssager og behandling af
vedtægtsændringer.
En sag skal forelægges repræsentantskabet til elektronisk behandling og
afgørelse, hvis Hovedbestyrelsen træffer beslutning herom, eller hvis mindst
1/3 af alle repræsentantskabets medlemmer skriftligt anmoder
Hovedbestyrelsen herom.
Det er Hovedbestyrelsen ved formanden, der organiserer og gennemfører
elektronisk sagsbehandling. Det sker ved at sagen inklusive alle relevante
bilag udsendes til alle repræsentantskabets medlemmer med en høringsfrist
på mindst 8 dage. Herefter afvikles afstemning via elektronisk afstemning
med en svarfrist på maksimum 8 dage.
Hvis mindre end halvdelen af RM deltager i en afstemning skal der afholdes en ny og
gældende afstemning. Når afstemningen er afsluttet, offentliggøres sagen inklusive
bilag og afstemningsresultatet på EDR’s hjemmeside under for medlemmer.
RM-forretningsorden §5
Stk. 1. Referenten udarbejder referat af møder i repræsentantskabet. Der udsendes
desuden umiddelbart efter mødets afslutning et kort beslutningsreferat, som
offentliggøres på EDR’s hjemmeside.
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Stk. 4. Det færdige og godkendte referat offentliggøres på EDR’s hjemmeside under
"For medlemmer".
Ændres til:
RM-forretningsorden §1
Stk. 8. Repræsentantskabet kan om nødvendigt behandle enkelte sager ad
elektronisk vej. Undtaget herfra er eksklusionssager og behandling af
vedtægtsændringer.
En sag skal forelægges repræsentantskabet til elektronisk behandling og afgørelse,
hvis Hovedbestyrelsen træffer beslutning herom, eller hvis mindst 1/3 af alle
repræsentantskabets medlemmer skriftligt anmoder Hovedbestyrelsen herom.
Det er Hovedbestyrelsen ved formanden, der organiserer og gennemfører
elektronisk sagsbehandling. Det sker ved at sagen inklusive alle relevante bilag
udsendes til alle repræsentantskabets medlemmer med en høringsfrist på mindst 8
dage. Herefter afvikles afstemning via elektronisk afstemning med en svarfrist på
maksimum 8 dage.
Hvis mindre end halvdelen af RM deltager i en afstemning skal der afholdes en ny og
gældende afstemning. Når afstemningen er afsluttet, offentliggøres sagen inklusive
bilag og afstemningsresultatet som referat.
RM-forretningsorden §5
Stk. 1. Referenten udarbejder referat af møder i repræsentantskabet. Der udsendes
desuden umiddelbart efter mødets afslutning et kort beslutningsreferat, som
offentliggøres på EDR’s hjemmesides åbne del.
Stk. 4. Det færdige og godkendte referat offentliggøres på EDR’s hjemmesides åbne del.

Referat:

Begrundelse:
HB har konstateret, at det virker endda meget positivt for potentielle medlemmer at
kunne læse om foreningens positive udvikling. HB er af den opfattelse at EDR vil fremstå
mere troværdig, ved at referater fra Repræsentantskabets arbejder også offentliggøres.
Derfor indstiller HB til RM at godkende ændringsforslaget.

Beslutning
Ja

Nej

Blank

2021.10 Der opfordres til, at HB snarest nedsætter et udvalg til at støtte
foreningens medlemmer i forbindelse med ansøgninger om
antenneopsætninger.

Forslagsstiller OZ6TW, Torben
Sider: 1
Bilag:
Sags
Idéer til udvalgets opgaver:
fremstilling
- et medlem af HB påtager sig rollen som koordinator, og som samtidig har til opgave at
fungere som national kontaktperson.
- det nuværende materiale revideres og opdateres.
- der efterlyses eksempler på såvel afslag som tilladelser.
- der oprettes en databank med billedeksempler på eksisterende antenneopsætninger.
- der udpeges én eller helst flere kontaktpersoner i hver region.
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- efterlysning af medlemmer med juridisk ekspertise indenfor bl.a. byggeregulativer og
lokalplaner.
- efterlysning af medlemmer med erfaringer indenfor lobbyisme på såvel kommunale
(KL) som statslige områder.
Motivering:
Afslag af vore medlemmers ansøgninger om opsætning af antenner resulterer alt for
ofte i et kommunalt automatsvar, som hedder ”NEJ”.
Denne konsekvente og ofte ikke-forhandlingsbare situation er aldeles uholdbar, og kan
på sigt betyde en alvorlig svækkelse af vore aktiviteter.
Radioamatør- og radioamatørsatellittjenesten er tjenester under Energiministeriet, som
også udsteder tilladelser, men kommunerne fratager os muligheden for at udføre vore
forsøg.
For år tilbage fremgik det af byggeregulativet (BR08), at det skrå højdegrænseplan ikke
gjaldt for radioamatørantenner. Denne passus er forsvundet i BR18, men det fortæller
alligevel noget om, at det måske kan lade sig gøre at få indført særbehandling omkring
vores særlige antennebehov.

Referat:

OZ6TW,
RM, Syddanmark.

Beslutning
Ja

Nej

Blank

2021.11 Incitament til at nye certifikatindehavere melder sig ind i såvel EDR som
en lokalafdeling.

Forslagsstiller OZ1RH, Palle
Sider: 1
Bilag:
Sags
Alle, der går op til en certifikatprøve, modtager en informationspakke, som udleveres af
fremstilling
lokalafdelingen eller dem, der afholder prøven. Den nuværende informationspakke
suppleres med følgende tilbud: Alle nye certifikatindehavere, som ikke tidligere har
været medlem af EDR, og som melder sig ind i EDR og en lokalafdeling, betaler et samlet
årskontingent på 300 kr. (af praktiske årsager administreret som indeværende år plus
næste kalenderår). De 300 kr. betales til EDR, og kontingentbetalingen skal tilmeldes
Betalingsservice. Det nye medlem modtager OZ på papir, så vedkommende hver anden
måned bliver gjort opmærksom på EDR's aktiviteter. Som incitament for lokalafdelingen
betaler EDR derefter 100 kr. til lokalafdelingen. Ordningen skal kun gælde for personer,
der ikke er eller har været medlem af EDR.
Omkostningerne udgør trykning og udsendelse af OZ, der (afhængig af PostNord
Danmarks aktuelle rabatsatser) er ca. 20 kr. pr nummer. Ved ca. 9 årlige numre af OZ
bliver det ca. 180 kr. for hvert nyt medlem. Desuden har EDR udgiften på de 100 kr. til
lokalafdelingen. Årligt er der omkring 100 nye certifikatholdere, dvs. udgifterne ved
ordningen vil være ca. 18.000 kr. for OZ og de ca. 10.000 kr., der styrker
lokalafdelingerne.
Forslaget giver indtægter til EDR i form af næste års kontingentindtægt på ca. 72.000 kr.,
hvis alle fortsætter som medlemmer med OZ på papir, og ca. 36.000 kr. hvis kun
halvdelen forbliver medlem af EDR. Det ses, at ordningen er omkostningsneutral for
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EDR, hvis blot ca. 1/3 af de nye certifikatholdere betaler fuldt kontingent for det
efterfølgende år. Herefter giver de nye medlemmer EDR en løbende indtægt i form af
det årlige kontingent.
Forslaget opfordrer de nye certifikatindehavere til at blive medlem og betale et
kontingent, der dækker både EDR og lokalafdelingen. Forslaget hindrer ikke, at det nye
medlem i stedet kan vælge den nuværende ordning med pdf-medlemskab for 100 kr.
første år.
Referat:
Beslutning
Ja

Nej

Blank

2021.12 Incitament til at lokalafdelingernes medlemmer melder sig ind i EDR.

Forslagsstiller OZ1RH, Palle
Sider: 1
Bilag:
Sags
Det foreslås, at lokalafdelingskontingentet genindføres med omvendt fortegn, så EDR
fremstilling
årligt betaler lokalafdelingerne et beløb på 50 kr. for hvert lokalafdelingsmedlem, der er
medlem af EDR, således at lokalafdelingerne får en interesse i at deres medlemmer også
er medlem af EDR.
Begrundelse:
EDR's gamle vedtægter beskrev, at en lokalafdeling består af EDR-medlemmer. Dette har
længe ikke været i overensstemmelse med de reelle forhold. Tidligere skøn for nogle år
siden antyder, at kun omkring halvdelen af de danske radioamatører er medlem af EDR,
at halvdelen af EDR's medlemmer er ikke medlem i en lokalafdeling, og at halvdelen af
lokalafdelingernes medlemmer ikke er medlem af EDR.
Forslaget skaber et incitament til at lokalafdelingerne tilskynder deres medlemmer til at
melde sig ind i EDR.
Hvis lokalafdelingerne for nærværende har 750 medlemmer, der allerede er medlem af
EDR, vil ordningen koste EDR 37.000 kr. Hvis hver af de ca. 50 lokalafdelinger blot får 2 af
sine medlemmer til at melde sig ind i EDR, giver forslaget EDR en kontingentindtægt på
62.500 - 72.500 kr. afhængigt af, om de nye medlemmer vælger at få OZ elektronisk eller
på papir.
Forslaget giver EDR flere medlemmer, og dermed indtægter, samtidigt med at
lokalafdelingerne ser en økonomisk fordel ved, at deres medlemmer bliver medlem af
EDR. Forslaget giver lokalafdelingerne mulighed for at nedsætte deres kontingent, så det
samlede kontingent bliver billigere for medlemmerne.
Referat:
Beslutning
Ja
SEKR

Nej

Blank
Side 40 af 44

RM pakke 2021 final

2021.13 Incitament til at EDR's medlemmer melder sig ind i en lokalafdeling.

Forslagsstiller OZ1RH, Palle
Sider: 1
Bilag:
Sags
EDR tilbyder sine medlemmer, der ikke allerede er medlem af en lokalafdeling, at betale
fremstilling
halvdelen af lokalafdelingskontingentet det første år, dog maksimum 100 kr.
Hvis 750 medlemmer i bedste fald melder sig ind i en lokalafdeling, koster det EDR en
éngangsudgift på 75.000 kr. Forslaget vil styrke lokalafdelingerne, som får flere
medlemmer og dermed bedre økonomi.
Forslaget styrker båndene mellem landsforeningen og lokalafdelingerne og viser,
at landsforeningen mener det alvorligt, når HB/RM udtaler, at EDR ønsker et godt
forhold til lokalafdelingerne.
Referat:
Beslutning
Ja

Nej

Blank

2021.14 Forenklet kontingentopkrævning for lokalafdelingerne og EDR.

Forslagsstiller OZ1RH, Palle
Sider: 1
Bilag:
Sags
Forslaget går ud på at opfordre til at gøre brug af den gældende ordning med, at EDR
fremstilling
tilbyder at opkræve lokalafdelingskontingentet for de lokalafdelinger, som ønsker det.
EDR har et administrativt apparat til opkrævning af kontingent via Betalingsservice,
hvilket i dag sker for et par lokalafdelinger.
For kassereren i lokalafdelingen er det en administrativ lettelse. For medlemmerne er
det en fordel at kunne betale kontingentet automatisk til lokalafdelingen via
Betalingsservice. For såvel lokalafdelingen som EDR er det en fordel, at medlemmet
betaler via Betalingsservice, da medlemmet så ikke glemmer at betale kontingentet. Nye
medlemmer vænnes til fra starten at betale ét kontingent, der dækker både EDR og
lokalafdelingen.
Referat:

Tilbuddet er frivilligt for lokalafdelingerne.

Beslutning
Ja

Nej

Blank

2021.15 Ændring af vedtægternes § 6 Repræsentantskabet.
Forslagsstiller OZ8XW, Flemming
Bilag:
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Sags
fremstilling

Nuværende:
Stk. 5. Repræsentantskabet afholder 1 ordinært møde om året.
Stk. 6. Tid og sted for repræsentantskabsmødet meddeles af sekretariatet senest 10 uger
før mødet. Forslag til behandling skal være sekretariatet i hænde senest 6 uger før
mødet. Dagsorden skal udsendes senest 2 uger før mødet. Beslutninger kan kun
vedtages om emner, som har været anført på den udsendte dagsorden.
Teksten foreslås ændret til:
Stk. 5. Repræsentantskabet afholder 1 ordinært møde om året.
Stk. 6. Hovedbestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmødet på foreningens officielle
kommunikations platforme (jfr. vedtægternes §10) senest 10 uger før mødet med
angivelse af tid og sted samt en foreløbig dagsorden.
Forslag til behandling skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 6 uger før mødet.
Endelig dagsorden skal udsendes senest 2 uger før mødet. Beslutninger kan kun
vedtages om emner, som har været anført på den udsendte dagsorden.
Begrundelse.
Tydeliggørelse af hvem, der har ansvaret for indkaldelsen, og hvorledes det skal ske.
Endvidere sikres, at alle medlemmer af foreningen bliver orienteret om afholdelsen af
mødet.
Læser man vedtægternes § 9 Sekretariatet, kan man få den opfattelse, at sekretariatet
er kontoret i Odense. Derfor foreslås teksten ændret til betegnelsen hovedbestyrelsen.

Referat:
Beslutning
Ja

Nej

Blank

2021.16 Vedrørende guideline for personalia-meddelelser i EDR.

Forslagsstiller OZ8XW, Flemming
Sider: 1
Bilag:
Sags
HB har d. 18. august 2021 vedtaget guidelines for personalia-meddelelser.
fremstilling
I et enkelt punkt heri har HB vedtaget at forskelsbehandle medlemmer af EDR, og det
foreslås derfor at ændre følgende delbestemmelse:
Nekrologer for radioamatører, der har ydet en større indsats for foreningen (formand,
mangeårigt bestyrelsesarbejde, mangeårigt udvalgsarbejde, events, hjemmeside,
publikationer etc.) kan bringes i OZ.
OZ’s redaktør har den suveræne redaktionelle frihed til at beslutte, om en given
nekrolog skal publiceres i OZ eller ej.
OZ’s redaktør orienterer altid på E-mail, anmelder og kontor om sagens udgang
Der er ikke indsigelsesmulighed over for Formand eller HB i dette spørgsmål.
Jeg foreslår ovenstående ændret til følgende ordlyd:
Nekrologer for EDR- medlemmer kan bringes i OZ under Silent Key, når indsenderen
anmoder herom.
OZ’s redaktør har ret til i samarbejde med indsenderen at forkorte eller ændre teksten
i en nekrolog.
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RM bedes ligeledes overveje, om det virkeligt i en lille forening som EDR er nødvendigt
at dokumentere et dødsfald med kopi af dødsannonce eller skiftefuldmagt, når der
indsendes en nekrolog.
Forfatteren til en nekrolog har vel sjældent adgang dødsannonce (hvis en sådan har
været bragt) eller til skifterettens papirer.
I foreningens over 90-årige historie har man vist aldrig oplevet forsøg på ”svindel” med
Silent Keys. Hvis foreningen har navn adresse og evt. call på indsenderen, så må det
være tilstrækkeligt.
De linjer i guidelines, der omhandler dette, foreslås derfor slettet.
Begrundelse:
Der skal ikke gøres forskel på medlemmerne, og kriterierne for optagelse af nekrologer
skal ikke være subjektive, men klart beskrevne.
Med al respekt for OZ’s redaktør, så er det ikke denne, der skal/kan træffe afgørelse om
en afdød amatør har ydet en tilstrækkelig indsats for EDR til at kunne få sin nekrolog i
OZ.
Eksempelvis:
Et medlem, der i 30 – 40 år har betalt sit kontingent til EDR sammenholdt med et
medlem der har været medlem i 4 år og arrangeret et par events. Den ene kan komme i
OZ, den anden ikke - eller hvordan?
Redaktøren er principielt ansat af HB, og ved utilfredshed med redaktørens afgørelse,
skal ”sagen kunne forelægges” højere myndighed (HB).
Øvrige bemærkninger:
Der er utvivlsomt flere muligheder for regler omkring Silent Key; men det må være
sådan, at alle behandles ens.
Nekrologer/mindeord mv. hører hjemme i et medlemsblad.
Alene af den grund, at der historisk vil eksistere noget ”på tryk”.
Referat:
Beslutning
Ja
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Blank
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2021.17 Guideline for EDR’s annoncering af Personalia-meddelelser.
Forslagsstiller
Bilag:
Sags
fremstilling

Referat:
Beslutning
Ja
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