EDR Birkerød Afdeling OZ5BIR
Referat af ordinær generalforsamling d. 21. februar 2019
Deltagere: 19 medlemmer var mødt: Stephan/OZ3SM, Palle/OZ7PHN, Han Jørgen/OZ7BQ,
Niels/OZ4QZ, Peter/OZ8PM, Jan/OZ8MS, Allan/OZ9AU, Kirsten/OZ6GW, Bent/OZ2BHA,
Poul/OZ7CF, Niels/OZ1ND, Erik/OZ9VQ, Mogens/OZ5MIB, Eigil/OZ6XV, Michael/OZ2ON,
Flemming/OU1FTK, Arne/OZ9VA, Ole/OZ1OP, Hans/OZ5RB.
Dagsorden iflg. vedtægterne, udsendt pr. mail d. 30. januar 2019.04.03
Pkt. 1: Valg af dirigent: Formand Ole/OZ1OP foreslog Hans/OZ5RB, hvilket forsamlingen tilsluttede
sig med akklamation.
Hans/OZ5RB indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet ved opslag på EDR’s
og OZ5BIR’s hjemmesider samt ved mail af 30. januar 2019 direkte til medlemmerne. Annoncering
i OZ – som ellers foreskrevet i vedtægterne – havde ikke været muligt på grund af omlægning af
indhold og udgivelsesfrekvens for OZ. Dirigenten ville derfor betragte GF som lovlig, hvilket
forsamlingen accepterede.
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v Ole/OZ1OP:
Ole /OZ1OP indledte med at bede forsamlingen mindes to medlemmer, som er gået Silent Key i
2018:
Tim Hastrup/OZ2TY og Ib Trabjerg/OZ2IT
Ole havde lavet en skriftlig beretning, som blev omdelt til mødedeltagerne, og som også udsendes
sammen med nærværende referat.
Ole kom bl.a. ind på uroen i EDR, som nu forhåbentligt vil ophøre efter valget af nyt
repræsentantskab og hovedbestyrelse. Han omtalte det forgangne års aktiviteter – bl.a. Powermeteret og licenskurser og -prøver - samt de påtænkte kommende aktiviteter og projekter.
Niels/OZ1ND spurgte til foreningens håndtering af den nye persondataforordning. Ole svarede, at
vi ikke med de oplysninger om medlemmerne, som foreningen registrerer, forventer at få
problemer i forhold til persondataforordningen. Vi har dog sørget for, at visse oplysninger på
hjemmesiden – bl.a. medlemslisten - kun er tilgængelige for medlemmer via log-in.
Hans/OZ5RB udtalte sin påskønnelse af aktivitetsniveauet med møder både tirsdag og torsdag.
Herefter blev beretningen godkendt med applaus.
Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ Arne/OZ9VA:
Regnskabet afspejler aktivitetsniveauet, bl.a. anskaffelse af ny klubstation samt etablering af en
antenne med fjernbetjent automatisk antennetuner i skoven bag Hestkøbgård. Det
regnskabsmæssige underskud skyldes primært øgede afskrivninger p.g.a nyanskaffelserne.
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Efter et par opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt.
Pkt. 4: Indkomne forslag:
Bestyrelsen havde foreslået følgende ændringer til vedtægterne:
§ 6, 2. sætning: ”De skal alle være medlemmer af Landsforeningen EDR.” ændres til: ”De bør alle
være medlemmer af Landsforeningen EDR”.
§ 10, 1. afsnit: Nuværende tekst: ”Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker gennem ”OZ” og
skriftligt til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted.”.
Ændres til: ”Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker pr. E-mail til medlemmerne senest
14 dage før generalforsamlingen finder sted. Generalforsamlingen annonceres endvidere på
afdelingens* hjemmeside.”
De forslåede ændringer er en følge af formuleringen i EDR’s nye vedtægter samt de ovenfor
nævnte ændringer omkring OZ. (*)OBS, kommentar/9VA: I indkaldelsen skrev jeg ”foreningen”;
men i vedtægterne benævnes foreningen konsekvent ”afdelingen”, hvilket derfor bibeholdes)
Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 5: Fastsættelse af indskud og kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret indskud: Kr. 50,-, henholdsvis uændret kontingent: Kr. 250,-/år.
Det blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 6: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant:
På valg til bestyrelsen var Flemming/OU1FTK og Villy/OZ1AAR. Begge havde indvilliget i at modtage
genvalg, hvilket skete med applaus.
Som suppleant genvalgtes (in absentia) Kristian/OZ3CY.
Bestyrelsen består herefter (efter konstituering) af (særlige hverv nævnt i parentes):
•
•
•
•
•
•

Formand Ole/OZ1OP (Webmaster)
Kasserer Arne/OZ9VA
Sekretær Villy/OZ1AAR
Bestyrelsesmedlem Flemming/OU1FTK (Materielforvalter)
Bestyrelsesmedlem Allan/OZ9AU (Remote Station og IT)
Suppleant Kristian/OZ3CY

Pkt. 7: Eventuelt: Intet særligt under eventuelt, hvorefter dirigenten kunne afslutte
generalforsamlingen.
Sign.: Hans/OZ5RB, dirigent
Referat v. Arne, OZ9VA, 3. april 2019
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