Kommissorium for Antenneudvalget.
Arbejde og omfang
Antenneudvalget skal bistå som vejleder i relation til myndigheder og tilladelsesgivere vedrørende opstilling af
radioamatørantenner, herunder master og tilhørende installationer.
Antenneudvalget skal opbygge relevant viden og gøre denne viden brugbar, samt gennem bl.a. høringsarbejde om muligt
bistå i påvirkningen af lokalplaner og lovgivning, der i øvrigt har betydning for mulighed for opsætning af
radioamatørantenner.
Vejledning i den enkelte sag
Antenneudvalget skal etablere et samarbejde omkring den enkelte amatør, der har behov for tilladelse til opstilling af antenne.
I samarbejdet skal indgå et medlem af antenneudvalget.
Ydelser gives til EDR medlemmer, undtagen passive medlemmer og prøvemedlemskaber.
Antenneudvalget skal i relation til den enkelte amatør kunne levere:
En oversigt over sikkert opnåelige muligheder for opstilling af antenne i det relevante boligområde (bebyggelsestype), samt de
betingelser, der er knyttet hertil.
Specifikke planer og vejledning over de aktiviteter, ansøgninger, argumentationer mm. som radioamatører i det pågældende
boligområde og i henhold til boligområdets lokalplan skal eller kan gennemføre for at opnå tilladelse til opsætning af antenne.
Fortolkning med amatørradio-øjne af den aktuelle lokalplan og vedtægter for den aktuelle
ejerforenings/boligforenings/grundejerforening mm.
En oversigt over lovgivning mm. til brug for medlemmets informationsindsamling og eventuel kontakt til en rådgiver
(bygningsingeniør, advokat mm.)
Aktiviteter til støtte for ovenstående.
Kompetenceopbygning og videndeling
Antenneudvalget skal af egen drift opbygge den nødvendige kompetence og arbejde for radioamatørers muligheder for at
opsætte antenner.
For EDR som organisation skal antenneudvalget:
Være viden center om generelle regler og love for radioamatørers tilladelse til opsætning af antenner
Være opdateret omkring lovgivningsinitiativer, der påvirker radioamatørers mulighed for opsætning af antenner
Indsamle viden om mulige modparters motiver og muligheder
Indsamle viden om lokale myndigheders særregler vedrørende tilladelse til opsætning af antenner
om muligt arbejde for, at lokalplaner, lovgivning og vedtægter - påvirkes i retning af forbedrede forhold for radioamatørers
tilladelse til opsætning af antenner
Organisering
Antenneudvalget nedsættes af EDRs HB, der også udpeger udvalgets formand. Udvalget består af et HB medlem og fem
medlemmer, et medlem fra hver region. Ved udskiftning af udvalgets medlemmer kan det siddende udvalgs medlemmer pege
på afløsere.
Formanden er ansvarlig for, at antenneudvalget har den nødvendige synlighed i EDR, herunder på EDRs hjemmeside og i OZ
samt udarbejdelse af den årlige rapport til RM. Rapporten skal indeholde en oversigt over opnåede resultater og en
målsætning for det kommende år.
Antenneudvalget bør kunne anvende moderne kommunikationsformer (e-mail, web samarbejdsrum mm.) som sikrer, at der
tages størst muligt hensyn til, at arbejdet foregår frivilligt i fritiden og over et stort geografisk område, samt at
antenneudvalget kan bevare sit erfaringsgrundlag, selv om udvalgsmedlemmer over tid udskiftes.
I forbindelse med budgetlægningen i EDR skal antenneudvalget ansøge om midler, ressourcer og værktøjer til arbejdet i det
kommende år, herunder til rådgiverbistand, rejseaktivitet, web faciliteter mm.
HB medlemmet fungerer som kontaktperson mellem antenneudvalget og EDRs HB.

