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Referat af EDRs ordinære repræsentantskabsmøde 16. november 

2019 kl. 10:00 
 
EDRs formand Jan Anderschou, OZ3QY bød velkommen og foretog navneopråb af de 
tilstedeværende valgte repræsentantskabsmedlemmer og eventuelle suppleanter. Til 
stede var: 
 
OZ1IIL, OZ7ADZ, OZ3ZU, OZ1AMK, OZ1ETP, OZ3N, OZ1IZL, OZ7S, OZ2ALV, OZ9VA, 
OZ1ACB, OZ8AGB, OZ1GDI. 
 
Formanden konstaterede, at der var 13 repræsentantskabsmedlemmer til stede. 
 
Formanden bad forsamlingen ”mindes de faldne” siden sidste RM med et minuts stilhed.  
 
Formanden uddelte EDRs Blå Nål til Børge OZ3BP for et langt og godt frivilligt arbejde 
på EDRs kontor. OZ3BP takkede bevæget. 
 
1a. Valg af dirigent 
OZ3MK Mikael blev foreslået som dirigent. Der var ikke andre forslag. OZ3MK blev valgt 
som dirigent. OZ3MK takkede for valget og konstaterede, at formalia vedrørende 
mødeindkaldelse var overholdt. 
 
1b. Valg af stemmetællere 
Dirigenten udbad sig forslag til stemmetællere. OZ9VA Arne og OZ3ZU Viggo blev begge 
foreslået og valgt til stemmetællere. 
 
1b. Valg af referent 
Dirigenten udbad sig forslag til referent. OZ7S Sven blev foreslået af formanden. OZ7S 
blev valgt til referent. 
 
Den udsendte dagsorden i RM-pakken blev godkendt uændret. 
 
2. Formanden aflægger beretning 
Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning samt tilhørende beretninger 
fra teleudvalget, handelsudvalget samt kontoret, (RM-pakken side 5-13 incl.). 
Formanden nævnte derudover, at der er blevet taget godt imod de seks temaer i 2019 og 
der kommer også seks temaer i 2020, hvor HB har et ønske om at noget af arbejdet med 
at lave temadage bliver uddelegeret til RM, at året 2020 ville indeholde flere jubilæer, 
f.eks. 200-året for Ørsteds forsøg samt 100-året for Nordslesvigs genforening med 
Danmark. HB har planer om at være en aktiv spiller både i forhold til at fejre 200-året 
for opdagelsen af elektromagnetismen og 100-året for genforeningen, som kunne 
markeres med en radioamatørevent på ”møllebasis”, da Dybbøl Mølle bliver sat i stand 
til lejligheden. Gerne i samarbejde med lokalafdelinger. 
Formanden fortalte desuden, at der er planlagt at sælge byggesæt i webshoppen, at 
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introducere pcb (printplade)-service, hvor radioamatører kan få hjælp til at få lavet 
professionelle print. Noget for noget: Til gengæld for hjælpen modtager EDR en artikel 
om projektet. Endelig er der tanker om at skaffe medlemsrabatter. 
Formanden rettede til slut en tak til Lone, OZ3BP Børge og OZ2LP Leif på kontoret i 
Odense. 
 
Dirigenten åbnede for debatten om formandens beretning. 
 
OZ1AMK startede med at konstatere, at betegnelsen for seneste RM ikke var et 
’ekstraordinært RM’, men et ’fremrykket ordinært RM’. Dernæst spurgte OZ1AMK til 
EDRs forhold til Nordea, hvem ’Marie bogholder’ var og ønskede oplysninger om, 
hvorvidt EDRs kontor kun er åbent tre dagen om ugen? 
Formanden svarede, at EDRs tegningsrettigheder hos Nordea er i orden, at Marie har til 
opgave at stille regnskabet op – og at telefonen bliver taget tre dage om ugen, men at 
kontoret derudover er åbent for personligt fremmøde i åbningstiden. 
 
OZ3ZU nævnte, at EDR burde kunne spare 30.000 kr ved bankskift, konstaterede at 
medlemstallet stadig falder, at sammenhængen mellem ny hjemmeside og GDPR ikke er 
korrekt, og at det ville være formålstjenligt at anvende EDRs regnskabssystem e-
conomics webshopmulighed i stedet for den nuværende, hvor der tilsyneladende er 
dataoverførselsproblemer? 
Formanden svarede, at flere brugere af EDRs IT-systemer ønskede sig slettet med 
henvisning til GDPR-reglerne, og at det derfor havde vist sig at være nødvendigt at 
begynde forfra. I forbindelse med det ekstraordinære RM 2018, var der nogle, som 
forlod deres poster og nogle af dem bad om at få slettet indlæg, programkode etc. fra 
edr.dk. Det blev en uoverskuelig proces, og det blev besluttet at oprette en helt ny 
hjemmeside. Den har ikke fundet sin endelige form, der arbejdes stadig med den. 
EDRs kasserer OZ1RH supplerede med oplysning om, at en del af EDRs kapital er 
anbragt i Arbejdernes Landsbank for at undgå risiko ved at have mere end ca. 750.000 
kr i én bank. Desuden fortalte OZ1RH, at EDR er begyndt at anvende et lokalt 
regnskabsfirma, således at vi ikke bliver faktureret for større beløb for kørsel til/fra 
Odense. OZ4VW supplerede yderligere, at e-conomic ikke er velegnet til f.eks. webshop 
på grund af lousy support; men at en løsning på problemerne ser ud til at være inden for 
rækkevidde inden for nogle uger 
 
OZ7S spurgte, om EDR havde købt brugtgrej.dk og efterlyste på opfordring fra flere 
medlemmer hvor handicapfonden var blevet af, idet den ikke figurerer i regnskabet? 
Formanden oplyste, at EDR ikke havde købt brugtgrej.dk, men at der var indgået et 
gensidigt annoncesamarbejde. På et spørgsmål om hvorfor al debat tilsyneladende har 
forladt edr.dk og er flyttet andre steder hen, gjorde OZ3QY opmærksom på, at såvel 
spørgeren, OZ7S Sven, og de øvrige medlemmer af RM har et stort medansvar for at 
flytte debatten over på edr.dk i stedet for at deltage på alle mulige andre fora. 
OZ1RH Palle gennemgik forholdene for handicapfonden (bilag 1): Siden 2013 figurerer 
handicapfonden ikke længere separat i regnskabet; men det var lykkedes OZ1RH at 
opklare fondens størrelse. De tre konti er forsvundet fra foreningens regnskaber fra 
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2013 til 2014. OZ1RH kunne dokumentere, at der den 8/7-2013 blev overført 
henhodsvis123.000 kr, ca. 29.000 kr. og ca. 10.000 kr. til EDR’s bankkonto i Nordea. De 
efterfølgende HB’er har tilsyneladende glemt alt om sagen. Der verserer dog et rygte om, 
at sagen var noteret på HB’s huskeliste i 2015. Palle slog fast, at der altså ikke er nogen 
ansatte eller tidligere medlemmer af HB, som har ”taget af kassen”. Referenten bad om 
at få Palles bilag, så det kan udsendes som bilag til referatet. 
Palle lovede, at beløbene fremover vil blive ført på separat konto. 
OZ1JS samt OZ4VW spurgte OZ7S, hvorfor handicapspørgsmålet først kom op nu? OZ7S 
svarede, suppleret af OZ9VA, at han blot havde modtaget spørgsmålet og viderebragt 
det, og at det i øvrigt havde været fremført tidligere.  
 
OZ7S noterede sig, at EDR 3.0 slet ikke havde opfyldt sine ambitioner, formandens ikke-
svar og lukkethed holder tidligere medlemmer tilbage fra at melde sig ind igen. OZ7S 
opfordrede kraftigt HB til at være mere åben, især for at undgå mytedannelser. 
 
OZ1ACB efterlyste svar på en på en e-mail, som den thailandske 
radioamatørorganisation RAST havde sendt 18. oktober med en invitation til EDR om 
gratis deltagelse 2. november i en konference i Thailand med alt incl. fly og hotel betalt. 
OZ4VW svarede, at EDR ikke havde nået at svare, da der blev rykket 12 timer senere. 
 
OZ1IIL efterlyste information om status for lokalafdelingskoordinatorfunktionen, som 
der er lidt knas med: Hvem er udviklingskonsulent? 
Formanden svarede, at HB har en ny løsning på vej, idet den tidligere 
udviklingskonsulent OZ7ABM ikke havde været i stand til at levere. 
 
OZ9VA pointerede, at generelt bør man undgå adfærd, der skaber mytedannelse. Som en 
af EDRs valgte revisorer understregede OZ9VA, at der ikke havde været noget at komme 
efter i det netop afsluttede regnskab. F.eks. er en ’kreditvurdering’ ikke relevant. OZ4VW 
bemærkede, at det ikke var smart at have udvidet regnskabsåret til 21 måneder. 
 
OZ7S efterlyste i forbindelse med beretningen fra teleudvalget information om to meter 
båndets skæbne. 
 
Der var ingen bemærkninger til kontorets beretning. 
 
OZ1GDI efterlyste i forbindelse med beretningen fra handelsudvalget en rabatordning i 
stedet for at konkurrere med andre forhandlere, samt andre medlemsfordele: 
Svenskerne kan f.eks. handle med rabat hos Conrad. 
Formanden takkende for forslagene. OZ8AGB oplyste, at forslagene havde været nævnt 
på før-RM-mødet i Frederikssund. OZ4VW konstaterede, at rabat via EDRs webshop 
forudsætter adgang til medlemsdatabasen fra webshoppen. 
 
 Da der ikke var flere indlæg, konstaterede dirigenten, at beretningerne var taget til 
efterretning. 
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 3. Fremlæggelse af aktivitetsplan, budget samt fastsættelse af kontingent for det 
kommende regnskabsår 
Formanden fremlagde aktivitetsplan, budget samt forslag til kontingent for det 
kommende regnskabsår (RM-pakken side 14-17 incl.). OZ1RH oplyste, at budgettet 
forudsætter 1375 medlemmer, og at der for nærværende findes to 
biblioteksmedlemsskaber. 
 
OZ3ZU sagde, at budgettet ikke hænger sammen med sidste års overskud og nævnte, at 
webshoppens budget ser højt ud. OZ1RH svarede, at webshoppens budget er ansat 
skønsmæssigt. Omsætningen er ca. 70.000 kr med ca. 50 % avance. Formanden 
supplerede med, at webshoppen skal være en forretning. 
 
OZ9VA spurgte, hvordan udgifterne til webshop og hjemmeside fordeler sig, og hvor 
meget af seneste aktivitetspulje på 150.000 kr, der er brugt? OZ1RH svarede, at der ud af 
de 150.000 kr er brugt 20.000 kr. 
 
OZ3ZU efterlyste, hvor man kan se indeværende års forbrug på aktivitetspuljen og 
spurgte, om QSL-bureauet skal hvile i sig selv? Der ser ud til at være overskud? 
 
OZ7S foreslog kontingentet nedsat til det halve, da der nu udkommer halvt så mange 
OZ’er som tidligere. Dernæst bør der kun være ca. tre medlemskategorier. OZ2ALV 
støtter forslag om at halvere kontingentet. 
 
OZ1GDI foreslog, at juniorkontingentet blev sænket, at biblioteker serviceres gratis, 
samt at anvisningsprovision er en dårlig ide. 
 
OZ1JS fastslog, at man ikke kan ’knække koden’ for at interessere unge mennesker for 
hobbyen – det virker ikke. Vi skal have fat i ’genfundne radioamatører’. Ser vi på 
alderssammensætningen af EDRs medlemmer, så må vi forvente et 20 % fald i 
medlemsantal over de næste ti år. OZ1JS efterlyste ideer til fremtidige arrangementer. 
 
OZ1IZL efterlyste gejst for radioamatører og nævnte, at halvårskontingentopkrævning 
er dyrt for EDR. OZ7S fulgte op med anbefaling til afskaffelse af halvårskontingent, hvis 
kontingentet kunne halveres. 
 
OZ7S foreslog, at EDR kunne udleje dele af EDRs hovedkvarter på Klokkestøbervej til 
andre formål. OZ4VW problematiserede dette: Det vil kræve en del tiltag at realisere 
dette. 
 
OZ1IIL efterlyste aktiviteter omkring lokalafdelinger. OZ1JS svarede hertil, at 
lokalafdelinger bør støttes, men at lokalafdelingerne mest tænker på sig selv. OZ1JS 
efterlyste igen ideer til tema-events. OZ4VW nævnte, at tema-events ikke behøver at 
være landsdækkende. 
 
OZ9VA efterlyste realisme i forslag til kontingentnedsættelse. OZ7S medgiver, at der 
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ikke er råd til f.eks. halvering af kontingentet for nærværende. 
 
OZ3N oplyste, at OZ så vidt vides ikke findes på bibliotekerne. Det ville være billig 
reklame at sørge for dette. OZ1RH støttede, at OZ er et reklametidsskrift for EDR, og OZ 
kunne uddeles gratis hvor relevant. 
 
OZ1GDI efterlyste antallet af juniormedlemmer? 
 
Formanden efterlyste potentielle ’frimedlemmer’ – hvor findes de? 
 
OZ3ZU foreslog et gratis medlems-år efter bestået certifikatprøve. 
 
OZ7ADZ foreslog et juniorkontingent på 100 kr pr. år med OZ på pdf og mente, at man 
ikke får medlemmer ved brug af små pjecer. Desuden skulle det ordinære kontingent 
nedsættes til det halve med modtagelse af OZ kun på pdf. OZ7S imødegår dette som 
urealistisk. 
 
OZ1GDI foreslog et juniorkontingent på 100 kr pr. år med første år gratis. 
 
OZ1EW efterlyste realisme i debatten: Administration er nødvendig; tænk på ’det klarer 
Lone’. OZ9VA bifaldt bemærkningen om realisme, støttede forslag om 100 kr/år for 
juniormedlemsskab og opfordrede HB til at undersøge bibliotekernes betalingsvillighed. 
OZ1IZL foreslår juniormedlemsskab 300 kr/år. OZ3N nævnte, at juniorer har gode 
indtægter. OZ2ALV imødegår dette. OZ7ADZ mente, at 100 kr/år er et meget lille beløb. 
OZ8AGB nævnte, at man også skulle tage studerendes økonomi i betragtning. 
 
Der udkrystalliserede sig efterhånden konkret forslag om et juniorkontingent på 100 
kr/år med OZ kun på pdf-form samt 100 kr/år ved bestået certifikatprøve, og at 
biblioteker skulle tages som en pr-udgift. 
 
Formanden oplyste, at det ville koste 14.000 kr at sende OZ til 102 biblioteker. OZ8AGB 
nævnte, at det kunne ske via lokalafdelinger. OZ1GDI foreslog, at HB undersøger sagen, 
og hævdede, at penge betyder noget for bibliotekerne. OZ3N nævnte, at bibliotekerne 
skal spare. OZ1EW spurgte, om der kun skulle sendes til hovedbiblioteker? Flere: Nej. 
 
OZ9VA oplyste, at EDR Birkerød afd. netop i dag har et event på Birkerød bibliotek, og at 
bibliotekerne søger nye aktiviteter. 
 
OZ1JS foreslog en beløbsramme på 30.000 kr fra aktivitetspuljen til biblioteksformål, 
når HB havde undersøgt sagen.  
 
Det konkrete forslag til ændringer i kontingentlisten blev derefter: 
 

• Juniorkontingent på 100 kr/år, OZ kun på pdf-form, 

• ’Indgangskontingent’ på 100 kr/år ved bestået certifikatprøve, OZ kun på pdf-form, 
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• Beløbsramme på 30.000 kr fra aktivitetspuljen til biblioteksformål, når HB havde 
undersøgt sagen. 

 
 
RM godkendte herefter enstemmigt aktivitetsplanen og budgettet samt kontingentlisten 
med de ovenfor anførte ændringer. 
 
4. Indkomne forslag 
(RM-pakken side 18-37 incl. + bilag) 
 
OZ3ZU foreslog, at RM ikke skulle bruge tid på vedtægtsændringer og foreslog, at HB 
trak deres forslag tilbage. OZ7S bifaldt varmt dette. 
 
OZ1JS var ikke uvillig til at trække HBs forslag bortset fra forholdene vedr. bl.a. 
ansvarshavende redaktør. 
 
OZ1GDI foreslog, at der kunne foretages vedtægtsændringer hvert andet år samt at dette 
kunne ske i skriftlig procedure pr. mail. OZ1EW nævnte, at simple redaktionelle 
kommaflytninger kunne ske pr. mail. 
 
OZ7S ville gerne høre, om OZ1JS havde mandat fra hele HB om at trække hovedparten af 
forslagene tilbage og bad om 10 minutters pause, så dette kunne blive afklaret, og hvor 
også OZ3ZU og OZ7S kunne koordinere synspunkter. Dirigenten bevilligede dette. 
 
Efter pausen oplyste OZ1JS, at HB kun ønskede forslag vedrørende ansvarshavende 
redaktør samt 1 års anciennitetskrav behandlet. 
Det betyder, at HB trækker forslag 1, 2, 5, 6, 7 8, 9 og 10 tilbage. Herved udgår også 
OZ1GDIs ændringsforslag til vedtægternes §5 (bilag 2) 
 
RM startede derefter behandlingen af forslag 3, RM-pakken side 21-23, RM 
vedtægternes §6, stk. 3, anciennitetskrav for valgbarhed til EDRs styrende organer. 
 
OZ3ZU nævnte, at valgreglerne ikke er vedtægter. OZ8AGB spurgte, om Grønland og 
Færøerne også er omfattet? OZ1RH oplyste, at Grønland og Færøerne har stemmeret til 
HB/RM. 
 
OZ9VA pointerede, at det er nødvendigt at behandle forslag 11 før forslag 3. RM er enig i 
dette. 
 
RM startede derfor behandlingen af forslag 11, RM-pakken side 33, ændring af bilag 1 til 
hovedbestyrelses forretningsordens §§1, 2 og 4, ’valgregler for EDR’. 
 
OZ1AMK efterlyste begrundelse for skæringsdato 31. juni. OZ9VA mente, at 
skæringsdatoen (fortsat) skal være 31. marts, da antallet af mandater i de enkelte 
regioner bør være oplyst forud for kandidatopstillingen. 
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OZ3ZU bad om undersøgelse af pris for elektronisk afstemning, der kan fås som en 
færdig tjeneste. OZ1JS nævnte, at HB allerede nu kan afholde elektroniske afstemninger. 
Formanden pointerede, at man bør udvikle et sådant system langsomt. 
 
OZ1ACB efterlyste definition af ’opstilling efter alfabetisk orden’. Flere: Det er der faste 
definitioner for; det foregår efter efternavn. 
 
Det konkrete forslag til afstemning blev derefter: 
 

• Skæringsdato ændres til 31. marts (jfr. RM-pakken side 35) 

• Opstilling alfabetisk efter efternavn. 
 
Skriftlig afstemning:  
 
13 for 
0 imod 
0 hverken for eller imod 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
RM fortsatte derefter behandlingen af forslag 3, §6 stk 3 samt §6 stk 4 nr. 4 - §6 nr. 6 
incl. (RM-pakken side 22, hvor ændringsforslagene er fremhævet). 
 
(OZ1IZL forlod på dette tidspunkt mødet; der var nu 12 RM’er til stede). 
 
OZ1GDI ønskede forslaget behandlet i sin helhed. OZ1AMK støttede dette. 
 
OZ9VA foreslog, at den oprindelige formulering for timingen for HBs udtræden af RM 
ved valg fastholdes. 
 
OZ3ZU ønskede, at ordningen med, at HB ikke har stemmeret på RM fastholdes. OZ1GDI 
fremhævede, at HB nu vælges indirekte, og bør have stemmeret. OZ7ADZ imødegik 
dette, idet RM er den øverste myndighed, og sådan skal det være. 
 
OZ9VA forklarede forhold om almindelig decharge i foreninger. OZ3ZU sagde, at regler 
træder i kraft, når mødet er afsluttet. OZ8AGB støttede dette; men processen er noget 
uforståelig. 
 
OZ7S imødegik forslaget i §6 stk. 4 nr. 6 (RM sekretær): RM har HB som udførende kraft 
i den daglige drift, og RM kan ikke udtale sig med en stemme via en sekretær. OZ9VA og 
OZ3ZU støtter dette synspunkt. Formanden nævnte, at ingen svarer på breve til RM. 
OZ1GDI spurgte, hvem af RM’erne, der ville være villig til at påtage sig en sådan post? 
Ingen meldte sig. 
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Det konkrete forslag til afstemning blev derefter: 
 

• EDRs vedtægters §6 stk 3 ændres til: 
 
Stk. 3 Ethvert medlem af EDR, som uafbrudt har været medlem af EDR i de seneste 12 

måneder op til valgdagen og er bosiddende i Danmark, kan opstilles til 

repræsentantskabet i den region, hvor de er bosiddende. Opstilling foregår ved at 

kandidaten indsender en opstillingsblanket til foreningens hovedkontor. 

 

• EDRs vedtægters §6 stk 4 nr. 4 ændres til: 
 
4. Vælge formand og 6 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter ud af sin midte til 

hovedbestyrelsen for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Hovedbestyrelsen deltager 

ved repræsentantskabsmøderne, men har ikke stemmeret ved disse. 

 

• EDRs vedtægters §6 stk 4 nr. 5 ændres til: 
 
5. Vælge 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant fra Repræsentantskabets midte. 

 

• Den foreslåede tilføjelse som EDRs vedtægters §6 stk 4 nr. 6 slettes. 
 
Skriftlig afstemning:  
 
10 for 
1 imod 
1 hverken for eller imod 
 
Forslaget blev vedtaget. 
  
RM startede derefter behandlingen af forslag 4, §10 stk 1 samt §10 stk 2 (RM-pakken 
side 24, ny formulering af EDRs kommunikationskanaler samt sletning af 
hovedredaktørfunktionen). 
 
OZ3N spurgte til fordelingen af de udenlandske blade? Flere: Indlægget henvises til 
punkt 7, eventuelt, på dagsordenen. 
 
OZ1GDI spurgte, om der var tænkt på forsikring af ’den ansvarshavende redaktør’? 
OZ3ZU nævnte, at der skal udpeges en ansvarshavende redaktør, der skal fremgå af 
bladets kolofon. OZ9VA fremhævede, at ansvarsfordelingen for udgivelse af OZ mangler 
og foreslår indsat ’ved HBs foranledning’ i §10 stk 1. 
OZ1ETP nævnte, at det er implicit, at EDR også kan benytte andre 
kommunikationsplatforme.   
 
Det konkrete forslag til afstemning blev derefter: 
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• EDRs vedtægters §10 stk 1 ændres til: 
 
Stk. 1 EDR udgiver ved HBs foranledning sin egen medlemspublikation OZ og hjemmeside. 

 

• EDRs vedtægters §10 stk 2 ændres til: 
 
Stk. 2 EDRs hjemmeside og OZ er EDRs officielle kommunikationsplatforme. 

 
Skriftlig afstemning:  
 
12 for 
0 imod 
0 hverken for eller imod 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
5. Valg til RM og HB (ikke aktuelt i 2019) 
Dagsordenspunktet er ikke aktuelt i 2019, da der ikke er valg i ulige årstal. 
 
6. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant 
OZ9VA blev foreslået og valgt som revisor 
OZ3ZU blev foreslået og valgt som revisor 
OZ1AMK blev foreslået og valgt som revisorsuppleant, 
 
uden debat og med akklamation. 
 
7. Eventuelt 
 
OZ2ALV oplyste, at EDRs lokalafdelinger skal betegnet således og ikke ’klub’. Ønskede 
sig RM i september i stedet for november. 
 
OZ3ZU ønskede tekst EDR-diamant-logo ændret, så ’Dansk’ ikke angives øverst. 
 
OZ1GDI påpegede, at hjemmesidens indhold om field-day er tyndt: Ingen indkaldelse, 
kun tre deltagende stationer i A-klasen – og er der nye regler? OZ7S tilsluttede sig disse 
bemærkninger. OZ4VW påpegede, at field day kunne samkøres med flora-fauna. 
OZ8AGB spurgte, hvorfor field-day ligger i samme weekend som andre contester? 
OZ3MC svarede, at han gerne inviterer OZ1GDI og OZ7S til at udforme nye field-day 
regler. 
 
OZ1AMK fremhævede igen HBs lukkethed: Hvad kunne RM’erne fortælle til f.eks. 
kredsmøder, som ikke stod på hjemmesiden? OZ1AMK var glad for OZ1JS’ nyhedsbreve. 
OZ4VW pointerede, at RM havde fået hele pakken. OZ1JS kommenterede, at 
nyhedsbrevene ikke skulle opfattes som ’legale dokumenter’; men kommunikationen 
skulle også gerne gå den anden vej. 
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OZ4VW vendte tilbage til OZ3Ns forespørgsel om udenlandske blade: De kan for 
øjeblikket ikke downloades fra hjemmesiden. 
 
OZ1ETP efterlyste status på indscanning af gamle OZ’er? OZ1JS svarede, at han arbejder 
på sagen, men godt kan bruge noget assistance. 
 
OZ7S nævnte, at grænseværdier for trådløs opladning af elbiler ser ud til at fortsætte 
uændret. OZ4VW fortalte i den forbindelse, at der måske også er helbredsmæssige 
forhold omkring dette emne. 
 
Formanden afsluttede RM og takkede for god ro og orden. Formanden ønskede sig, at 
RM spiller mere med og opfordrede til, at der ikke blev løbet med rygter og nævnte 
afslutningsvis, at kaffen er klar.  
 
Jystrup, 04. november 2019    Odense, 04. november 2019 

 

 

      
 

OZ7S, Sven Lundbech     OZ3MK, Mikael Henriksen 

referent       dirigent 

 

 

Bilag 1: OZ1RHs redegørelse for handicapfonden 

Bilag 2: OZ1GDIs ændringsforslag til vedtægternes §5. 

 

 


