Experimenterende Danske Radioamatører
Birkerød Afdeling

FORMANDSBERETNING 2017
2017 har været et vanskeligt år for EDR’s hovedafdeling med væsentlige organisatoriske
problemer.
Det er for nuværende uvist, hvilken vej foreningen vil vælge at gå, for at komme ud af
vanskelighederne.
Vi mener alligevel fortsat, at det er vigtigt for danske radioamatører at være organiseret i en fælles
forening. I det forgangne år har hovedforeningen desværre kun i ringe grad været i stand til at
indfri sine opgaver til gavn for amatørradioen i Danmark. Dette har haft en almen negativ
betydning for radioamatørerne i Danmark.
De organisatoriske problemer, som hovedafdelingen lider under, har dog ikke haft direkte
skadelige konsekvenser for Birkerød afdeling.
EDR Birkerød afdeling har ingen andel i de nuværende problemer for hovedafdelingen, men vi vil
med de midler, vi har til rådighed, forholde os konstruktivt til hovedafdelingens anstrengelser for
at komme ud af de nuværende organisatoriske problemer.
EDR Birkerød afdeling støtter således fortsat op om hovedforeningen, og har ingen planer om
udmeldelse af hovedforeningen.

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING I 2017
Formand: Ole OZ1OP
Kasserer: Arne OZ9VA
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Sekretær: Villy OZ1AAR
Materielforvalter: Flemming OU1FTK
Bestyrelsesmedlem: Kristian OZ3CY

TILLIDSPOSTER
Værkfører: Erik OZ9VQ
Ansvarlig for foreningens Remote station og IT : Allan OZ9AU
Revisor: Hans Jørgen OZ7BQ

MEDLEMMER MED SÆRLIGE HVERV
Repræsentantskabsmedlem: Arne OZ9VA
Repræsentant for hovedforeningen i IARU: OZ9VA
Formand for rævejagtsudvalget i hovedforeningen: Arne OZ9VA

ÅRETS AKTIVITETER
For EDR Birkerød afdeling har 2017 været et godt år. Vi har haft et levende og godt klubliv. Der har
været et varieret udbud af aktiviteter med god medlemsdeltagelse. Vi har i de sidste år haft stadig
medlemstilgang. Det skyldes, at klubben både har et aktivt liv indadtil og samtidig bestræber sig på
at have en tydelig profil udadtil.
Tak til alle medlemmerne i vores forening, og en speciel tak til de nye medlemmer, som vi hermed
endnu engang vil sige velkommen til.
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FOREDRAG, INTERN UNDERVISNING OG DEMONSTRATIONER AF
UDSTYR
9. FEBRUAR holdt Ole, OZ1OP foredrag og demonstration af en hjemmebygget frekvensstandard.
Instrumentet bygger på en GPS modtager som styrer en DDS og det hele holdes på plads af en
arduino.
9. MARTS holdt Allan, OZ9AU foredrag om støj på lokalnetværket og hvordan vi slipper af med
det.
23. MARTS holdt Stephan foredrag om et hjemmebygget PA-trin baseret på 2 SKANTI Power
amplifiers.
6. APRIL holdt Ib, OZ5PF foredrag om sin tid i Saudiarabien
20. APRIL åbnedes klubbens remote station
4. MAJ holdt Ole OZ1OP, Erik OZ9VQ og Allan OZ9AU Fælles foredrag om sommerens
byggeprojekt. Et software defineret powermeter og SWR meter. De gennemgik projektet, teorien
bag og den praktiske udførelse.
31. AUGUST holdt Allan, OZ9AU foredrag om netværks routere.
14. SEPT. Holdt Ole, OZ1OP foredrag med titlen: I Kina laver de printkort. Gennemgang af
printudlægnings programmet Eagle, fremstilling af gerberfiler og bestilling af printkort hos en af de
kinesiske Printkort fremstillere.
28. SEPT. Holdt Arne, OZ9VA foredrag om moderne rævejagt
12. OKT. Holdt Stephan, OZ3SM foredrag om erfaringer og oplevelser fra en rejse i USA med sin
Elecraft KX3
26. OKT. Holdt Arne OZ9VA foredrag om EDR’s nye vedtægter
2. NOV Holdt Allan, OZ9AU foredrag om Windows 10
30. NOV. Holdt Allan, OZ9AU foredrag om afstemning af antenner ved hjælp af en stub.
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ANDRE MØDEAKTIVITETER
23 MAR. Generalforsamling
22. AUG. Frokost hos Villy OZ1AAR
12 DEC. Julefrokost
14. DEC. Juleafslutning

FORENINGSAFTNER
Foreningen holder aftenmøde hver torsdag. De torsdage, hvor der ikke er andre arrangementer,
afholdes almindelig foreningsaften. Her diskuteres stort og småt, og ideer og erfaringer udveksles.
De almindelige foreningsaftner er en værdifuld del af foreningens liv og står med god grund
centralt i mange medlemmers fritidsliv.

RADIOVÆRKSTEDET
Radioværkstedet er startet i 2016 på initiativ af Erik,
OZ9VQ, som også fungerer som værkfører. Nærmere
beskrivelse af radioværkstedet kan ses på
foreningens hjemmeside. Værkstedet holder åbent
hver tirsdag fra kl. 11
Der har i det forgangne år været særdeles god
aktivitet i værkstedet. Vi har bl.a. udviklet og bygget
et avanceret powermeter og SWRmeter. Instrumentet er fremstillet af medlemmerne i 10
eksemplarer.

RÆVEJAGT
Foreningens kasserer, Arne OZ9VA er formand for EDR’s Rævejagtsudvalget og meget aktiv
deltager og planlægger. Alle medlemmer i Birkerød afdeling har mulighed for at deltage i
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udvalgets rævejagter. Der findes endvidere internationale konkurrencer som alle kan deltage i og
hvor Arne ofte er kommet hjem med topplaceringer.

VIDEO
Foreningen har i efteråret 2017 fremstillet en promotion video. Videoen kan ses på foreningens
hjemmeside og på Rudersdal kommunes hjemmeside. Videoen er fremstillet med støtte fra
kulturministeriet.

JUBILÆUMSAKTIVITET: OZ90EDR
EDR har haft 90 års jubilæum i 2017 og har i den anledning stået for en event med special Call:
OZ90EDR. Birkerødafdelings formand, Ole OZ1OP har været webredaktør på eventens
hjemmeside. Eventen opnåede sammenlagt at gennemføre mere end 36.000 forbindelser.
Foreningens medlemmer har været særdeles aktive. Villy OZ1AAR opnåede absolut topplacering i
eventen.

UNGDOMSARBEJDE – VILD MED VIDENSKAB
Foreningen har i samarbejde med Rudersdal kommune stået for en undervisnings- og byggedag,
hvor eleverne på projektet :Vild med videnskab, hver byggede en radiomodtager.
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FORENINGENS HJEMMESIDE – HTTPS://WWW.OZ5BIR.DK
Foreningens hjemmeside har været velbesøgt gennem året. Hjemmesiden abonnerer på google’s
analytics. Det fremgår heraf, at siden i 2017 har været besøgt af 7635 forskellige brugere, og har
haft 15.830 sidevisninger. Vores hjemmeside anvender annoncer. Det har indtil nu genereret en
beskeden indtægt på 560 kroner.
Nedenfor ses nogle statistiske oplysninger om trafikken på hjemmesiden.
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FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN.
Foreningen er i stabil, god drift. Foreningen har et varieret tilbud til medlemmerne og dette
forventes fortsat. Foreningen har en beskeden, men sund økonomi.
Foreningens medlemmer besidder samlet set et højt fagligt niveau inden for elektronik,
radiokommunikation, datateknik, satellitkommunikation, værkstedsteknik og
undervisningspædagogik samt i en række tilstødende specialer.
Foreningen intenderer at fortsætte og udbygge de nuværende aktiviteter. Der vil herunder være
fokus på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foredrags- og undervisningsaktiviteter
Sociale aktiviteter
Konstruktions- og byggeaktiviteter
Udbygning af foreningens public relation
Udbygning af foreningens medlemstal
Udbygning af relationen til Rudersdal kommune.
Udvikling af tilbud til kommunens skoler og unge.
Vedligeholdelse og udvikling af foreningens hjemmeside
Modernisering af foreningens formålsparagraf.

Hvilke konkrete aktiviteter der kan igangsættes vil afhænge af de aktuelle ressourcer og prioriteter
hos medlemmerne i det kommende år. Med foreningens nuværende størrelse vil der ikke være
ressourcer til at løfte alle fokusområder samtidigt i det kommende år.
Den nærmere prioritering og planlægning vil blive foretaget ved et kommende møde fastlagt til at
finde sted 1.3.2018.

Tak til alle foreningens medlemmer for et godt 2017
21.2.2018
Ole Püschl / OZ1OP
Formand
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