Referat af den årlige generalforsamling i EDR Birkerød Afdeling, OZ5BIR
den 22. februar 2018, kl. 20:00

Deltagere:
Ole/OZ1OP, Arne/OZ9VA, Eigil/OZ6XV, Erik/OZ9VQ, Søren/OZ6SX, Hans/OZ5RB,
Kirsten/OZ6GW, Palle/OZ7PHN, Niels/OZ4QZ, Allan/OZ9AU, Hans Jørgen/OZ7BQ,
Villy/OZ1AAR.

1 Valg af dirigent
Radioklubben OZ5BIR´s formand Ole/OZ1OP bød os alle velkomne og foreslog Hans/OZ5RB som
dirigent. Hans blev valgt med applaus.
Dirigenten takkede og konkluderede, at alle medlemmer rettidigt var oplyst/havde modtaget
indkaldelse til generalforsamlingen, bl.a. via E-mail, bekendtgørelse på Radioklubbens
hjemmeside, EDR´s hjemmeside/kalender. Dirigenten erklærede herefter, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet iht. foreningens vedtægter. Der var ingen indvendinger herimod fra de
fremmødte og dirigenten overgav ordet til formanden.

2 Formandens beretning
Ole/OZ1OP indledte med at takke medlemmerne for fremmødet og gik herefter i gang med
at aflægge en beretning om årets forløb.
Efter forelæggelsen af årsberetningen blev der fra forsamlingen spurgt ind til et par punkter som
formanden uddybende afklarede, herudover blev følgende emner drøftet:
Fremsendelse pr. snailmail til ikke fremmødte medlemmer med: formandens beretning,
årsregnskabet for klubben, samt referat fra årets generalforsamling.
Hjemmesidens drift. Webmaster Ole/OZ1OP orienterede om drift og vedligehold og oplyste, at der
var ca. DKK 580,- akkumuleret på klubbens hjemmesidekonto vedr. annonceindtægter som
genereres når besøgende på klubbens hjemmeside klikker på de såkaldte pop up annoncer
.Dirigenten forhørte sig herefter i forsamlingen om der var yderligere spørgsmål til beretningen.
Dette var ikke tilfældet. Årsberetningen blev godkendt med applaus.
Formandena årsberetning er vedhæftet nærværende referat og bliver ligeledes tilgængelig på
klubbens hjemmeside WWW.OZ5BIR.DK.

3 Forelæggelse af regnskab og budget
Kassereren, OZ9VA Arne, gennemgik hovedpunkterne i det reviderede regnskab for regnskabsåret
2017. Regnskabet udviser et mindre driftsunderskud. Regnskabet bliver tilgængeligt på klubbens
hjemmeside WWW.OZ5BIR.DK.
Efter et par opklarende spørgsmål og svar blev regnskabet
godkendt. Revideret regnskab vedhæftet til orientering.
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4 Indkomne forslag
Klubbens mangeårige medlem Eigil/OZ6XW med klubmedlemsnummer 02, har været med lige fra
klubbens start og de sidste mange år har Eigil været klubbens kritiske revisor. Eigil indstilles af
bestyrelsen til æresmedlem. Arne/OZ9VA orienterede kort om Eigils gøren og laden dels i klubben,
hvor han undervejs har beklædt flere tillidsposter, men også lidt om Eigils virke i samfundets
tjeneste. Eigil/OZ6XV berettede i sin takketale om sin tilgang til radioamatørhobbyen, hvorledes
han fik interessen for hobbyen, samt hvordan han fik arbejdslivet og familielivet til at hænge
sammen med hobbyen. Eigil fik tildelt æresmedlemsbeviset og blev herved klubbens tredje
æresmedlem.

5 Fastlæggelse af kontingent
Kontingent og indskud: Bestyrelsen indstillede uændret kontingent på DKK 250,- pr. år samt
uændret indskud for nye medlemmer på: DKK 50,- for foreningsåret 2018. Enstemmigt vedtaget.

6 Valg af bestyrelse
På valg til bestyrelsen var: Ole/OZ1OP, Arne/OZ9VA og Kristian/OZ3CY samt
bestyrelsessuppleant Ib/OZ2IT. Forsamlingen foreslog Allan/OZ9AU til bestyrelsen. Herefter skred
forsamlingen til hemmelig afstemning. Denne afstemning gav følgende afstemningsresultat:
Ole/OZ1OP 11 stemmer
Arne/OZ9VA 11 stemmer
Allan/OZ9AU 11 stemmer
Kristian/OZ3CY 0 stemmer.
En stemmeseddel var blank.
Der blev også foretaget hemmelig afstemning om bestyrelsessuppleantstilling der faldt ud som
følger:
Kristian/OZ3CY 6 stemmer
Ib/OZ2IT 4 stemmer
Hans Jørgen/OZ7BQ blev valgt som klubbens revisor og som revisorsuppleant blev Palle/OZ7PHN
valgt.

7 Eventuelt
Arne/OZ9VA orienterede kort om udviklingen i EDR-dramaet. Erik/OZ9VQ orienterede ligeledes
kort om værkstedaktiviteterne om onsdagene. Allan/OZ9VU og Erik/OZ9VQ søge at bringe vores
UHF repeater i luften igen.

Ole/OZ1OP takkede dirigenten for at generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22:05.

Referent, OZ1AAR Villy, den 25. februar 2018.
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