Experimenterende Danske Radioamatører
Birkerød Afdeling

FORMANDSBERETNING 2018
2018 har været et godt år for EDR og for EDR Birkerød afdeling.
Efter en noget tumultarisk periode for EDR, er der i 2018 valgt et nyt repræsentantskab og en ny
hovedbestyrelse. Vi har i Birkerød afdeling tillid til, at den nye ledelse kommer til at arbejde
fremadrettet og konstruktivt for foreningen. Vi imødeser derfor et godt kommende 2019 for både
EDR og for EDR Birkerød afdeling

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING I 2017
Formand: Ole OZ1OP
Kasserer: Arne OZ9VA
Sekretær: Villy OZ1AAR
Materielforvalter: Flemming OU1FTK
Bestyrelsesmedlem: Allan, OZ9AU

TILLIDSPOSTER
Revisor: Hans Jørgen OZ7BQ
Repræsentantskabsmedlem: Arne OZ9VA
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Repræsentantskabsmedlem: Ole Püschl, OZ1OP
Repræsentantskabsmedlem: Hans Bonnesen, OZ5RB

MEDLEMMER MED SÆRLIGE HVERV
Repræsentant for hovedforeningen i IARU: OZ9VA
Formand for rævejagtsudvalget i hovedforeningen: Arne OZ9VA
Formand for RABOS: Hans Bonnesen, OZ5RB
Sekretær for RABOS: Ole Püschl, OZ1OP
Web redaktør: Ole Püschl, OZ1OP
Ansvarlig for foreningens Remote station og IT : Allan OZ9AU
Værkfører: Erik OZ9VQ

ÅRETS AKTIVITETER
For EDR Birkerød afdeling har 2018 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.

FOREDRAG, INTERN UNDERVISNING OG DEMONSTRATIONER AF UDSTYR
11.01

Foredrag: Ferritens mysterier, Allan, OZ9AU

25.01

Foredrag, EDR’s nye vedtægter, Arne OZ9VA

08,02

Præsentation af Raspberry Pi, Ole, OZ1OP

15.03

Foredrag, Arduino programmering
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12.04

Foredrag: QRP og mobile antenner, Hans Jørgen, OZ7BQ

17.04

Mini fieldday.

31.05

Demonstration af foreningens nye radiostation

07.06

Demonstration af hjemmebygget CW - dekoder

16.08

Etablering af RABOS. OZ5RB og OZ1OP

30.08

Causeri: Sommeroplevelser med radio på slæb, Hans Jørgen OZ7BQ

06.09

Spørgetime for elever til licensprøven

13.09

gennemgang af radioamatørprøverne afholdt 12.09

20.09

Rapport fra repræsentantskabsmødet

01.11

Demonstration af foreningens remote station

29.11

Satellitforedrag ved Erik. OZ9VQ

06.12

Foredrag. Telefonbogen. Hans Bonnesen. OZ5RB

ANDRE MØDEAKTIVITETER
09.04

Valgmøde til RM

19.04

Opstillingsmøde til RM

17.05

Vælgermøde

29.05

Forårsfrokost

11.12

Julefrokost

20.12

Juleafslutning

UNDERVISNING OG LICENSPRØVER
Foreningen har oprettet en undervisningsfunktion og afholder licensprøver 3 gange årligt.
I 2018 har foreningen haft 10 elever til licensprøve.

EDR Birkerød Afdeling. Formandsberetning 2018
Side 3

Oplysning om undervisningen og licensprøverne findes på foreningens hjemmeside

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 god aktivitet i værkstedet. Vi
har fornyet foreningens radiostation med en Icom 9100 og en Icom 7400.
Til radiostationen er etableret ny antenne som kan afstemmes til alle bånd fra 10 meter til 160
meter båndet.

RABOS
RABOS, Radioamatørernes Borgerservice er etableret august 2018.
Formålet med RABOS er at yde kommunikationshjælp til civile borgere i
situationer med udfald af telefoni tjeneste og internet som følge af udfald af
strømforsyningen i et større område af landet.
Formand: Hans Bonnesen, OZ5RB, Sekretær Ole Püschl, OZ1OP
RABOS er etableret som en interessegruppe under EDR. Yderligere oplysninger kan findes på
EDR’s hjemmeside. Direkte link: https://www.edr.dk/interessegruppe/rabos-radioamatoerernesborgerservice/
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ES’HAIL. NY GEOSTATIONÆR SATELLIT
Es’Hail er nu funktionsdygtig. Satellitten har en transponder
som stilles til rådighed for radioamatører.
Foreningsmedlem OZ9VQ og OZ1OP er ved at afklare
mulighederne for at bygge jordstationer som kan
kommunikere med Es’Hail.

REPEATER
Foreningen driver en ASR repeater. Nærmere oplysninger kan findes på foreningens hjemmeside

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
udvalgets rævejagter. Der findes endvidere internationale
konkurrencer som alle kan deltage i og hvor Arne ofte er
kommet hjem med topplaceringer.

FORENINGENS HJEMMESIDE
Formålet med hjemmesiden er at være foreningens ansigt
udad til, samt naturligvis at servicere foreningens
medlemmer. Hjemmeside har været velbesøgt gennem
året.hjemmesiden abonnerer på google’s analytics. Det
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fremgår heraf, at siden i 2018 har haft 8100 besøg mod 7635 sidste år.

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 agter at fortsætte og udbygge de nuværende aktiviteter.
•
•
•
•
•
•
•
•

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

I 2019 vil der ydermere være fokus på nye aktiviteter:
•
•
•
•

Etablering af interaktiv udstilling på Birkerød bibliotek
RABOS
Etablering af samarbejde med nationalparken ”Kongernes Nordsjælland”
Undersøge mulighederne for at etablere en jordstation til kommunikation med Es’Hail
satellitten
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Tak til alle foreningens medlemmer for et godt 2018
21.2.2019
Ole Püschl / OZ1OP
Lokalformand
EDR Birkerød afdeling.
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