EDR’s nyhedsbrev juni 2022
Velkommen til EDR’s juni klumme.
Så der gået endnu en måned over stok og sten, desværre uden den tid der bør benyttes på vores EDR!
Dette er desværre vilkårene når arbejdsmarkedet stadig napper end del af vores tid. På den anden side er
det jo godt at der er en sund blanding af årgangene i EDR’s Hovedbestyrelse.
Det ville dog være ganske befriende om der var flere duelige hænder både i EDR’s repræsentantskab og i en
forhåbentlig voksende skare af frivillige.
En forening som EDR, kan ikke udvikles af en hovedbestyrelse alene også selvom alle HB’ere bidrog 24/7 til
opgaven. Hvis vi skal have rigtig fart i den livsnødvendige omstilling til fremtiden, skal der flere på banen,
der aktivt deltager.
Det samme problem viser sig også ude i lokalafdelingerne. Der er adskillige steder hvor man ikke kan afvikle
fornuftige certifikatkurser. Den slags er en ren katastrofe for vores fælles hobby, for uden ny radioamatører
er fremtiden ganske grum.
En del af problemet kan og vil blive løst via virtuel fællesundervisning, så flere lokalafdelinger kan gå
sammen og dele underviseren.
Men for der er et men. Vi taber alt for mange ny radioamatører på gulvet! Fordi de ikke er klædt på til at
dyrke verdens bedste hobby, når kryds og bolle sedlen er udfyldt.
Der mangler i den grad mentorer, der kan vise hvordan man i praksis gebærder sig med en radio i hånden.
Viser hvordan man kontrollerer sin antenne og så videre.
Det er en af de opgaver som HB ikke bare klarer på et møde eller to.
Den opgave hører ret beset til ude i de lokale klubber / lokalafdelinger, det ville bare være alletiders om vi
kunne fange og fastholde halvdelen af de 50% der går til prøve uden at blive aktive. Tænk hvor mange ny
aktive ansigter dette ville give os, til glæde for de fleste – Hvert år!
Håber inderligt det sidste afsnit vil blive positivt modtaget ude omkring i landet, og det må gerne hapses og
benyttes.
Sommeren er nu over os, nogen skal på sommerlejr andre holder næsten fri fra loddekolbe og muntrer sig
måske med Flora Fauna aktivitet eller anden udendørs aktivitet.
Så er der nogen af os som ikke altid er venner med solen, vi kan så bruge lidt sommerferie på at renovere
lidt repeatere til glæde for folket i de områder der nyder gavn af disse repeatere.
En anden lidt større opgave som også vil blive løst i sommerferien er de fem HF-SDR radio modtagere som
HB har besluttet at drive. Der er fundet QTH’er til alle bl.a kommer der en oppe i nordvest Jylland, en i
Sydvestjylland og en lige midt på Bornholm. Alle stationerne bliver koblet til rigtig gode
internetforbindelser.
Så der skal smedes mekanik til indbygning af udstyr. Heldigvis er det lykkedes at arve nogle ganske
brugbare 19” kabinetter, fra noget tunnelradio. Samme tunnelradio har leveret noget ½” kabel der er
hovedingrediensen i de Mag Loop RX antenner hver station udstyres med. Senere kommer der på samme
position støjmåle udstyr, der skal levere måledata til DARC’s støjmonitorerings projekt.
På de næste sider er der lidt reklame for det kommende Repræsentantskabsvalg. Hvis du/I vil et moderne
velfungerende EDR, ville det være dejligt at se jer som kandidater til RM-valg2022.

På vegne af EDR’s HB – OZ4VW Arne og OZ5WU Michael

OZ5WU Michael Wehnert

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
OZ5WU Michael Wehnert
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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.

OZ5WU Michael Wehnert
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