EDR’s Nyhedsbrev maj 2022
Velkommen til EDR’s maj klumme.
Tiden løber hurtigt så nu er det igen tid til lidt EDR-information. I sidste måned blev de indledende øvelser
til valget til EDR’s repræsentantskab skudt i gang. Der er pt. gang i forårets regionsmøder. Der har været
afholdt møder i Fredericia og Næstved. Fremmøde har ikke været prangende, men de der deltog, bidrog
begge steder med gode spørgsmål og god stemning. I den første uge af maj er der regionsmøder i Horsens
og Amager afdelingerne. I ugen efter er det Aalborgs tur. Deltag og mød de frivillige der har hænderne i
maskinrummet, de bider ikke. Møderne er også åbne for potentielle medlemmer (ikke medlemmer), da
møderne kan være en god måde at få et større kendskab til EDR på. Se hvor og hvornår i EDR’s kalender på
https://www.edr.dk/kalender-full/.
Medlemstallet i EDR stiger stille og roligt, pt. er vi tæt på 1.600 medlemmer i EDR. Dette tal er ganske pænt,
når vi ser på hvor mange Silent Keys der er og hvor mange der må opgive medlemskab på grund af stram
økonomi, dikteret af lave pensioner og høje leveomkostninger. Hovedbestyrelsen kunne selvfølgelig godt
ønske sig at der var endnu flere aktive radioamatører der meldte sig og støttede vores fælles forening.
Udviklingen med et langsomt stigende medlemstal kan med sikkerhed tilskrives at der nu er kommet ro i
EDR. Vi har en hovedbestyrelse der samarbejder og trækker i samme retning, ved repræsentantskabsmødet
i november 2021 var der den bedste og mest positive atmosfære i mands minde. Denne udvikling skal vi
have til at fortsætte meget gerne i mange år frem, da freden er basis for EDR’s overlevelse og udvikling til
en moderne interesseorganisation. Ultra gerne med en meget større aldersfordeling i medlemsbasen, vi må
uden at fornærme nogle erkende at vi er lige lovligt gamle alle sammen. Derfor skal vi alle give vores til at
få folk under 40 til at lege med i Verdens Bedste Hobby, vi gamle skal jo have nogle til at hjælpe med
antenneopsætning når vi ikke selv kan kravle op, ikke?
Siden sidst har hovedbestyrelsen besluttet, at OZ7IGY skulle komme ”hjem”. Historisk var det EDR der
støttede bygningen af de to første radiofyr på VHF, 2m og på UHF, 70cm i forbindelse med det
Internationale Geofysiske År i 1957-58, det er derfra kaldesignalet er kommet. Omkring 2005-06 blev
OZ7IGY skilt fra EDR, da EDR’s daværende ledelse ikke mente at radiofyrene var vigtige for vores hobby. Det
er de nu blevet ændret på ved at EDR yder tilskud til driften via OZ7IGY’s støtteforening DAVUS. Alle
radioamatører kan støtte DAVUS via medlemskab, eller frivillige bidrag. Se mere på www.OZ7IGY.dk
Medlemsbladet OZ har det også ganske godt, Vi har det flotteste medlemsblad i mands minde. Det skal vi
passe godt på, hvis vi vil beholde det i fremtiden. OZ’s redaktion modtager med største glæde jeres små
eller store artikler om fortællinger, teknik eller andet der kan pirre alle Radioamatørers nysgerrighed.
Alternativet til manglende stof vil være at OZ kan forsvinde, det skulle vi jo nødigt have, vel? Så har du
noget i skuffen er jeg helt sikker på at det vil vække glæde hos redaktion@edr.dk.
EDR’s administration i Odense under forretningsføreren Lones ledelse fungerer sædvanen tro perfekt. Der
er dog udfordringer i fremtiden som hovedbestyrelsen allerede nu må og skal tage hånd om: Om et par år
går vores forretningsfører på velfortjent efterløn, derfor skal vi allerede nu forberede os på fremtiden. Det
bliver en fremtid uden fast betjening på kontoret i Odense. Hovedbestyrelsen har besluttet at benytte
lejligheden til at anskaffe ét nyt økonomisystem, der skal erstatte de to gamle systemer EDR har i dag. Vi er
ganske enkelt nødt til at få afsluttet de 10 år med to økonomisystemer, der ikke taler sammen og ikke taler
med hjemmesiden.
Fremtiden for EDR’s administration og medlemsstyring vil som i så mange andre sammenhængen bliver
robotificeret, så medlemmerne selv klarer ærterne sammen med systemet. Det vil have en masse fordele
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og ganske få ulemper. En af de største fordele er at al opkrævning af kontingenter sker helt automatisk. På
samme måden vil adgang til medlemsområder på hjemmesiden blive styret automatisk. Det betyder at et
nyt medlem får adgang til alt i det øjeblik betaling er godkendt i systemet, automatisk forstås.
Hovedbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af nyt administrationssystem også besluttet at
www.edr.dk skal have en gevaldig omgang. Der bliver tale om et helt nyt hjemmeside kompleks, med
medlems administration, ny webshop, ja hele møllen får en omgang.
Projektet ”EDR Community” eller DiGiEDR er kæle-/arbejdsnavn på EDR’s fremtidige hjemmeside kompleks,
som vil være meget mere, end den pæne hjemmeside i kender i dag.
DiGiEDR bliver danske Radioamatørers virtuelle klubhus, som kan være ståsted for et forhåbentligt stort
antal interessegrupper mv. DiGiEDR vil også være platformen hvor foredrag eller kurser kan deles mellem
flere lokalafdelinger på én gang, eller mindre lokalafdelinger i fællesskab kan uddanne ny radioamatører.
For at realisere dette vil DiGiEDR’s værktøjskasse indeholde en række moderne værktøjer integreret i
portalen: Videomøde, chat værktøj, fildeling, forum, Wiki leksikon, blog og selvfølgelig Webshop, OZ med
søgemaskine samt foreningsdokument bibliotek.
Alt i alt det der lige nu vil kunne forventes i et digitalt EDR-klubhus.
Og så til månedens hjertesuk! Alt for ofte høres bemærkningerne om, at der sker ikke en hujende fis i EDR,
at hovedbestyrelsens medlemmer sover og så videre. Dertil kan der siges at dét gør vi ikke, men der er kun
24 timer i et døgn, derfor er der grænser for hvor mange steder vi kan være på en gang.
Vi kan sagtens bruge flere aktive hænder, til at hjælpe EDR ind i en god fremtid. Uden at fornærme nogle
kunne foreningens repræsentantskab godt trænge til flere medlemmer. I husker nok alle de tomme stole!
I en moderne interesseforening er det ikke nok med at være til stede en gang pr. år til RM-samling. Der er
behov for mere gejst og gnist, ellers vil foreningen i den sidste ende havne i historiens støvede arkiv.
Så mener Du – DU kan bidrage til projekt NYT EDR, så anmeld dit kandidatur til kontor@edr.dk senest d. 15.
juni 2020, eneste krav er at du er medlem af foreningen.

På vegne af EDR’s HB – OZ4VW Arne og OZ5WU Michael
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Fremtiden kommer ikke af sig selv!

#ShapingTheFuture #BePartOfTheFuture

Kom med ombord!

Hvis du vil være med til at fastholde den rejse EDR startede i november 2020.
•
•
•
•

Hvis du mener vi skal udvikle og forynge EDR
Hvis du vil være med til at forsvare vores spektrum
Hvis du vil være med til af forbedre vores forhold ift. antenneret og støjbekæmpelse.
Hvis du vil være med til at forbedre vores uddannelse og viden.

Stil op til valget til EDR’s repræsentantskabs valg 2022, opstillings frist 15. juni 2022

Jo flere vi er, jo stærkere er vi
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Valg

til EDR’s repræsentantskab
Hermed indbydes EDR’s medlemmertil at
stille op som kandidater til valget til EDR’s
repræsentantskab 2022.
Valgreglerne er blevet revideret på det seneste
ordinære repræsentantskabsmøde i november 2021.
Revisionen betyder at karensreglen er fjernet. Du skal altså bare være
EDR-medlem på opstillingstidspunktet for at være valgbar. Reglerne
findes på EDR’s hjemmeside.
Herunder er en oversigt over valgets forløb:

34 RM-medlemmer skal vælges.
Der skal vælges op til 34 medlemmer af repræsentantskabet.
Disse mandater fordeles på de fem regioner på baggrund af
medlemstallet pr. 31. marts 2022.
Fordelingen sker efter den D’Hondtske metode.

Kandidatopstilling skal ske senest d.
15. juni 2022

Afstemningsstart er d . 1. august 2022
OZ august 2022 indeholder den samlede kandidatliste. Der vil
være indlagt stemmeseddel og 2 konvolutter til afstemningen.
Af praktiske grunde udsendes OZ august til alle EDRmedlemmer.
Afstemningen går i gang den 1. august

Kandidater skal skriftligt anmelde deres kandidatur til EDR’s
kontor. Dette skal ske ved brug af blanketten på EDR’s
hjemmeside under RM-valg 2022.
Den udfyldte opstillings blanket sendes til kontor@edr.dk
HUSK opstillingsblanket skal være på kontoret senest d. 15.
juni 2022.

Afstemningen slutter d. . 31. august 2022

Kandidatpræsentation på EDR.dk og i OZ

Valgresultatet bekendtgøres pr. e-mail til de opstillede kandidater
og på EDR’s hjemmeside når stemmeoptælling er tilendebragt
primo september 2022 samt i OZ for oktober.

På EDR.dk vil kandidater blive præsenteret regionsvis, i
alfabetisk orden. Er der indsendt billede sammen med
anmeldelsen, vil dette blive bragt sammen med
præsentationen. Hver kandidat vil have mulighed for at
præsentere sig selv og sit valgprogram. Hvordan dette gøres,
meddeles kandidaterne direkte. Der oprettes en valg sektion
på EDR’s forum, hvor der kan debatteres med RM-valgets
kandidater.

Alle stemmesedler, der modtages fysisk på Klokkestøbervej inden
den 1. september 2020 medgår i valget.
Husk at sende jeres stemme i god tid pga. PostNord
ekspeditionstider.

Eventuelle klager over valget skal indgives senest den 25.
oktober 2022.
Klagerne vil blive behandlet på det ordinære
repræsentantskabsmøde i november, hvor det nyvalgte
repræsentantskab tiltræder.

I OZ vil informationen begrænse sig til navn og kontaktoplysninger, samt billede.
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