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Referat, HB møde torsdag den 1. oktober 2020, EDR HQ kl. 10:00 
  
Deltagere.: OZ3QY; OZ1EW; OZ3MC; OZ4VW; OZ1CWM 
Fraværende.:  OZ1JS; og OZ1RH 
Referat.: Kursiv. 
 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt enstemmigt 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere møder 
Venter til alle er til stede 
 

3. Ressortområder 
Hjemmesiden v. OZ3QY 
Bedre tilgængelighed til specifikke emner ønskes fra flere sider 
Nyheder og placering kan optimeres. Download funktioner besværlige, at tilgå. 
OZ1EW / og OZ1OP, arbejder med præsentation af nyheder på forsiden 
 
OZ4VW / Arne 
NRAU møde er afholdt som web møde, referater med link til dokumenter kommer 
på edr hjemmeside. Senere gennemføres IARU, som web møde, med optil 100 
deltagere. 
Handelsudvalget. 
Webshoppen og e-connomic, der arbejdes med de sidste detaljer. NanoVNA 2.8” 
og 4” sælger godt, særdeles 4”. Ny vare, tinySA,(spectrum analyzer) er 
efterspurgt, rest-ordre pt. Ny indkøbsordre NanoVNA 4” og tinySA er bestilt af 
kontoret. Forsendelse med GLS, til pakke shop og direkte til adressen, 
færdiggøres, af OZ1CWM senest 1 november 2020. Integration, lager og 
bogføring, denne funktion varetages af OZ4VW, og færdiggøres senest 1 
november. 
OZ1EW, scanning af gamle OZ, OZ4VW undersøger status.  
 

4. Økonomi 
a. Afslutning af regnskab 

HB har gennemgået revisionsrapporten, nyt regnskab fremsendes til 
godkendelse hos revisorer. Svar på revisionsrapporten fremsendes til RM og 
revisorer.   

b. Det videre regnskabsarbejde herunder samarbejdet med MM Regnskab 
EDR har aftalt samarbejdet til 14-11-2020 
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5. Indkomne forslag og sager til behandling 
a. RM pakken 

i. Budget 
Principielt som 2019, dog med bygnings vedligeholdelse DKK 
100.000,00 

ii. Aktivitetsplan 
Aktivitetsplan tager udgangspunkt i sidste års plan, med forbehold 
for corona restriktioner  
 

iii. Vurdering af alternativt lokale til HQ, RM mødet 2020 
 

6. Kommende aktiviteter 
 OZ4VW / Arne, temadag vedrørende DX, afholdes på et senere tidspunkt, 

pga. corona restriktioner. 
 

7. Eventuelt 
Ny aftale vedrørende kopimaskinen, 3 års aftale, besparelse 30% 
Mobil Pay, til kontoret, undersøges 
 

8. Fastsættelse af næste møde 
Torsdag d. 05-11-2020 kl. 17:00 
 

9. Gennemgang af referat 
OK fra alle deltagere! 


