EDR’s nyhedsbrev august 2022
Velkommen til EDR’s august klumme.
Vi håber I har nyt jeres sommerferie. Siden sidst har EDR bidraget til Spejdernes Lejer 2022 (SL2022) i
Hedeland ved Roskilde, med promotion via OZ5ESB’s flotte trailer og økonomisk støtte til byggesæt til
elektronikinteresserede unge spejdere. Formanden OZ4VW, Arne har været på besøg på Spejdernes Lejr,
dette besøg var meget positivt. Spejderne er interesseret i et maget tættere samarbejde med EDR omkring
fremadrettet ungdomsarbejde, der kan give flere aktive unge radioamatører. Den gyldne mulighed har HB
tænkt at tage imod med kyshånd. Derfor kan I godt regne med at spejderbevægelserne får en mere
fremtrædende plads i billedet af EDR fremad. Allerede inden SL2022 havde EDR’s hovedbestyrelse besluttet
at danne en JOTA-JOTI-interessegruppe for spejderne. Dette bliver nu fulgt op af ”ansættelsen” af to
ungdomskoordinatorer med opgaven at have kontakten i dagligdagen til spejderne. Målet er at få
amatørradio til at fylde mere blandt unge ad den vej. I kan sikkert også forvente at Spejderne viser sig ved
det kommende ATF, så vi også kan lære noget om og af dem.
EDR´s flag har også været til tops på EDR Sommerlejren i Vestbirk i uge 28. Der var mange forskellige
arrangementer og stor tak til deltagere og dem der planlagde ugen. Vi håber de har mod på en gentagelse
næste år,
August måned er også valgmåned i EDR. Der er brugt en masse energi i EDR’s HB, for at sikre at alle
dokumenter inklusive stemmeseddel er korrekt, så valget kan forløbe uden problemer. I kan finde en masse
informationer om RM-valgets kandidater på: https://www.edr.dk/elementor-43352/
Mange kandidater har brugt lidt tid på at beskrive deres visioner for fremtidens EDR – Tak for det. Så kære
læsere brug lidt tid på at se hvad kandidaterne i jeres region, mener er vigtigt for fremtidens EDR, der
kommer sikkert flere præsentationer indenfor de nærmeste dage.
Har I lyst til at debattere med nogle af kandidaterne, eller give udtryk for jeres egne holdninger kan I gøre
dette på EDR’s forum: https://edr.dk/forum1/index.php under emnet ”Valg til repræsentantskab 2022”.
Har i IKKE adgang til forum et dette nemt at få via linket på forsiden af forum. I kan ikke umiddelbar benytte
jeres EDR-login, men skal oprette et på forum.
Vi håber I vil benytte muligheden for at komme til orde, da ris og ros vil blive taget med som læring ind i
fremtidens EDR.

EDR-medlemmer: Husk at STEMME!
Resultatet at RM-valg 2022, vil blive annonceret på EDR.dk og Facebook d. 6. september sidst på dagen.
Sensommeren vil også byde på andet end valg. Der er sat efterbrænder på at få leveret på digitaliseringen
af EDR. Målet er at alt er oppe i drift ultimo oktober 2022, hvor økonomisystem er 100% på plads og EDR’s
fremtidige hjemmeside ”EDR-community” er godt på plads. Der vil på sidstnævnte ske løbende
opdateringer og tilføjelser for at give alle danske radioamatører den bedste oplevelse på en moderne og
tidssvarende internet platform.
En anden vigtig sag er forsvar af vores frekvensbånd (som vi har til låns). Her bliver skæbnen for vores 23cm
bånd sikkert besejlet på møder i september 2022, pt. er det ikke helt klart hvad der kommer til at ske om vi
mister båndet, eller kan nøjes med væsentlige begrænsninger. EDR håber og arbejder på det sidste, da vi
med sikkerhed ikke kan bevaret alle 60MHz på grund af potentielle forstyrrelser af navigationssystemer
som GPS, Galileo mv. Vi vil informere mere når vi kender myndighedernes eksakte holdning.
OZ5WU / OZ4VW

#ShapingTheFuture #BePartOfTheFuture
Som er IARU region1’s ”fancy” titel på det fælles moderniserings og overlevelses projekt for
medlemsorganisationerne i IARU region1, kommer I til at se meget mere til fremad. #shapingthefuture er
egentlig ikke ”fancy” men et godt moderne udtryk, som vækker genkendelse hos de yngre generationer,
derfor er valget god moderne kommunikation, som vi alle bør tage imod med kyshånd.
Derfor vil I kunne se og følge os på alle sociale platforme, som Facebook, Instagram, Linked-In og Twitter
mfl. Og hvorfor så det? Tjoh! undersøgelser og praktisk erfaring fra andre Nordeuropæiske lande viser at
aktiv tilstedeværelse på sociale platforme medfører positiv medlemstilgang som kan eliminere tidligere
tiders kalkulerede medlemsafgang (naturlig) ved at have én vare på hylden! Et medlemsblad kun for
medlemmer.
På samme måde må vi som medlemsorganisation i IARU, gøre en dyd af at følge deres anvisninger og råd
om modernisering, helt på samme sæt og vis som var det båndplaner. Ellers vil EDR ikke have en fremtid.
Det skal EDR have for at være til stede i bl.a. forsvaret af vores frekvenser og al anden kontakt til de
overordnede nationale myndigheder. Vi skal de huske at vi repræsenterer ALLE danske radioamatører!
I vil også nu kunne gøre brug af EDR’s antenneudvalg til rådgivning INDEN I starter en proces omkring
opstilling af antenner på jeres QTH. Når forfatteren skriver INDEN, er det simpelthen fordi mange
antennesager tabes på gulvet og enden med et NEJ fra myndighederne, hvis der opsættes noget uden
tilladelserne, er på plads.
Antenneudvalget kan kontaktes på: antenner@edr.dk mail hertil havner hos sekretæren som sørger for
fordeling til udvalgets medlemmer, som derefter kontakter jer om jeres sag.
Husk også at gode ideer er meget velkomne, sammen med ris og ros, alt dette kan leveres til sekr@edr.dk
som vil bringe jeres inputs videre på HB’s møder.
På vegne af EDR’s HB – OZ4VW Arne og OZ5WU Michael

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.

Jo flere vi er, jo stærkere er vi!
OZ5WU / OZ4VW

