Experimenterende Danske Radioamatører
Birkerød Afdeling

Formandsberetning 2016

Årets aktiviteter
Afdelingen har i 2016 haft et levende og godt klubliv. Der har været et
varierende udbud af aktiviteter med god medlemsdeltagelse. Vi har i året
haft en god medlemstilgang, således at foreningen i år er vokset med 32 %
til nu 38 medlemmer. Det skyldes, at klubben både har et aktivt liv indadtil
og samtidig bestræber at have en tydelig profil udadtil.
Tak til de mange medlemmer som bidrager på begge fronter, og tak til de
mange nye medlemmer, der ønsker at være medlem hos os, og som vi
endnu engang hermed vil sige velkommen til.

Foredrag, intern undervisning og demonstrationer af udstyr
11.2 havde vi et foredrag om netbåren støj ved Arne OZ9VA. Arne
demonstrerede et hjemmebygget udstyr til måling af støj fra
husholdningsudstyr. Dette er specielt aktuelt i forb. med den tiltagende brug
af LED-lamper i hjemmet. Ved hjælp af Arnes måleudstyr er det muligt at
identificere LED-lamper som udsender elektrisk støj.
25.2. Havde vi en velbesøgt generalforsamling. Jeg henviser til
formandsberetningen og referat af generalforsamlingen, som findes på
vores hjemmeside.
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3.3. Havde Erik OZ9VQ et foredrag om fremstilling af en squeeze key med
en Arduino . Erik demonstrerede den færdige nøgle, hvor alt mekanisk
arbejde var fremstillet på Eriks hjemmeværksted. Et meget gennemført og
smukt arbejde.
14.3 Havde vi besøg af Rick OZ5RM,som causerede over sin samling af QSL
kort og gav et indblik i mange års arbejde som radioamatør. Et både
inspirerende og humoristisk causeri.
28.4 Ole OZ1OP holdt foredrag om virkning af påvirkning af elektricitet på
mennesker. Villy OZ1AAR’s XYL havde medbragt en fantomdukke, og vi
øvede hjerte-lunge-redning.
12.5 Mogens OZ5MIB gav os et indblik i hans store erfaring og viden om
styring af DC-motorer.
26.5 Elektronisk spionage. Hans OZ5RB holdt et særdeles interessant
foredrag om elektronisk spionage med baggrund i hans historiske studier og
store indsigt i emnet.
9.6 Sommerudflugt med besøg hos Mogens OZ5MIB. Mogens har opbygget
et stjerneobservatorium på sit hus. Alt er fremstillet professionelt af
Mogens. Lige fra den store spejlkikkert til dromen på taget af huset.
Vi så også et meget nøjagtigt temperaturkompenseret pendulur, som følger
sand stjernetid .
1.7 Sommerfrokost hos Ole OZ1OP med XYL’s. En meget hyggelig
eftermiddag, som også indbefattede forevisning af antennepark og
radiorum.
15.9 Erik OZ9VQ indviede os i de komplekse tals forunderlige verden til brug
ved beregning af antenneimpedanser og anvendelse af smidt kort.
22.9 Stephan OZ3SM har dyb indsigt i antennemoduleringsprogrammet
MMANA. Vi fik gennemgået det meget anvendelige program, og fik forevist
flere praktiske anvendelser.
29.9 Arne OZ9VA har været ankermand ved afholdelse af de nordiske
mesterskaber i rævejagt 2016. Vi fik en interessant gennemgang af
arrangementet, illustreret af videooptagelser og GPS sporing af deltagernes
ruter. Interessant og inspirerende foredrag.
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6.10. Foreningen var vært for et velbesøgt og livligt medlemsmøde for reg.
Hovedstaden. Der henvises til tilgængeligt referat af mødet andetsteds.
3.11 Fælledsmøde med CB klubben: ”Daiwoklubben”. Hyggeligt møde, hvor
vi udvekslede erfaringer fra amatørverdenen og CB-verdenen.
17.11 Ib OZ5PF causerede over morsenøgler med mange billed-illustrationer
af morsenøglens mange udformninger gennem tiden.
24.11 Besøg af Tage Iversen med foredrag om radioens rolle for Grønlands
udvikling fra 1926 til i dag.
8.12 Foredrag om SSTV ved Allan OZ9AU. Allan er redaktør ved OZ om
samme emne, og han øste af sin dybe indsigt og store erfaring om dette
emne.
Andre aktiviteter
Samarbejde med Rudersdal kommune
I løbet af året har vi bestræbt os på at komme i et nærmere forhold til
kommunen.
Vi har i den anledning haft møder med kommunen for at undersøge, om der
kan blive mulighed for at opsætte en antenne i tilslutning til foreningens
lokaler, eller om det alternativt vil være muligt at finde andre lokaler, hvor
der er bedre mulighed for opsætning af en antenne. Denne proces er
igangsat og endnu ikke afsluttet.

Vild med videnskab
Det nærmere samarbejde med kommunen har bevirket, at foreningen skal
deltage i kommunens aktivitet for unge: ”vild med videnskab”. Vi skal i den
forbindelse stå for en undervisningsdag d. 4 marts. 2017.
På undervisningsdagen skal vi stå for, at eleverne bygger en retmodtager til
lang/mellembølge. Byggesættet er venligst stillet til rådighed af
”Skramloteket”, som vi i samme anledning har indgået i et samarbejde med.
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Video
I tilslutning til samarbejdet med kommunen har kommunen tilbudt at
sponsorere en videofilm, som oplyser om vores forening. Dette arbejde er vi
aktuelt i gang med. Optagelserne er nu foretaget af ”Mediehuset
København” . Klipningen vil blive foretaget i feb/marts 2017, hvorefter
Videoen vil være færdig.

Radioværkstedet
Foreningen har gennem mange år haft et fast medlemsmøde torsdag aften.
I 2016 har vi yderligere etableret en møderække onsdage fra kl 10-14, kaldet
’radioværkstedet’. Onsdagsmøderne er dedikerede til byggeaktivitet og
andet praktisk arbejde. Med etablering af onsdags møderækken har vi i
2016 fordoblet foreningens aktivitet for medlemmerne i forhold til tidligere.

Foreningens komponent- og materiellager
Vi har i året påbegyndt katalogisering af foreningens komponent- og
materiellager. Dette arbejde vil fortsætte ind i 2017.

Foreningens vision
I tilslutning til foreningens bestræbelse på at komme i et nærmere forhold
til lokalsamfundet, vil foreningen udarbejde et sæt visioner. Visionen skal
tydeliggøre foreningens ønsker og muligheder for at udgøre et tilbud for
lokalsamfundet. Visionerne foreligger i en foreløbig udgave på foreningens
hjemmeside. Vi forventer at færdiggøre arbejdet med at udarbejde
foreningens visioner i 2017.

Foreningens hjemmeside
Foreningens hjemmeside har i året været velbesøgt. I juli md blev
hjemmesiden registreret hos Google analytics. Siden dette tidspunkt har der
været alt 4634 besøg fra 2913 brugere. Hjemmesiden har i samme periode
haft 18.380 sidevisninger.
I samme periode har hjemmesiden abonneret på Google reklamer. Det har i
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alt givet en indtægt på beskedne 165 kroner.

Forventninger til fremtiden.
Foreningens virksomhed med foredrag, intern undervisning, socialt samvær
og byggeaktivitet forventes fortsat og udbygget.
Foreningens økonomi er beskeden men sund. På grund af medlemstilgangen
vil vi se en let øget økonomi i 2017.
Udadtil forventer vi fortsat aktivitet med henblik på at tydeliggøre
foreningens eksistens og foreningens aktuelle og potentielle betydning for
lokalsamfundet. Herunder forventer vi at arbejde videre med at udforme
foreningens sæt af visioner.
Vi vurderer, at der er et yderligere potentiale for medlemstilgang, og vi
forventer at rette fokus herimod.
Vi forventer at udbygge samarbejdet med kommunen yderligere, og vi
forventer at deltage i kommunens tilbud til elektronikinteresserede unge.
Kontakten hertil er allerede skabt.
Vi forventer fortsatte møder med kommunen m.h.p at tilstræbe en løsning
på foreningens antenneproblem.
Alt i alt tegner 2017 til at blive endnu et godt og aktivt år for foreningen.

23.2.2017
Ole Püschl / OZ1OP
Formand
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