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Referat HB Møde d. 26-09-2019 
 

Deltagere.  
OZ1EW Niels; OZ1JS Jørgen; OZ1CWM Knud; OZ1RH Palle; OZ3MC Martin; 
OZ3QY Jan; OZ4VW Arne; og kontoret ved Lone. 
Klokkestøbervej 11, 5230 Odense M. 

 

$ 6. Dagsorden for HB mødet. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde, samt referater fra virtuelle møder 
3. Økonomi/saldobalance (regnskab) 
4. Indkomne forslag og sager til behandling 

 Henvendelse fra OZ8XW 
5. RM Pakken 2019 

6. Kommende aktiviteter 
7. Eventuelt 
8. Fastsættelse af næste møde 
9. Gennemgang af referat 
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Referat HB Møde 26-09-2019 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden enstemmig godkendt

 

 
2. Godkendelse, underskrift af referater 

 Underskrift referater, sidste møde samt virtuelle møder, venter til næste møde.

 
3. Økonomi / saldobalance (regnskab) 

 OZ1RH / Palle informerer, her henvises til det udsendte regnskab 2017..2018, samt 
saldobalance første ½ år 2019.

 Faste omkostninger, samme niveau som sidste år.

 Omkostninger OZ, ca halveret

 Salg fra Webshoppen er forbedret i forhold til sidste år, varekøb er også forøget. Målsætning 
for Webshoppen, minimum omsætning, svarende til lager kostværdi. Salg af kvalitets varer og 
serviceydelser til konkurrencedygtige priser, med god service, til vores målgruppe.

 
 

4. Indkomne forslag 
 
 Henvendelse fra OZ8XW / Flemming. Henvendelse fra OZ8XW / Flemming, evalueres og med 

enstemmighed vedtages et svar til OZ8XW, OZ1CWM / Knud sender svar til Flemming.





5. RM Pakken 2019 

 
 Dagsorden for RM møde inklusive RM pakken skal fremsendes senest medio oktober. 

Sekretæren har d. 26-09-2019 ikke modtaget forslag der skal medtages i RM Pakken, deadline 
er 01-10-2019. Den færdige RM Pakke udarbejdes af OZ1JS / Jørgen og OZ3QY / Jan.  
OZ3QY / Jan forestår, udsendelse af RM pakken, til rette modtagere. 

 Budget 2020 blev drøftet, herunder hvilke tiltag der kan sættes i værk for at skaffe nye medlemmer 
til EDR. Det er oplagt at have fokus på nye medlemmer i forbindelse med licensprøverne. Der bør i 
det hele taget være et godt tilbud til radioamatører, som ikke er medlem. Der arbejdes videre med 
forskellige modeller. OZ1JS / Jørgen udarbejder et samlet forslag.

 Kontoret / Lone forestår det praktiske for RM mødet.
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6. Kommende aktiviteter 

 ATF Odense; Kommende aktiviteter fintrimmes.

 
7. Eventuelt 

 Lone foreslog, at webshoppen annoncerer gode tilbud i webshoppen. OZ har mange 
læsere og er en god platform for annoncer. Forslaget blev modtaget positivt og der bliver 
arbejdet videre med ideen.

 
8. Fastlæggelse af næste møde 

 Arbejdsmøde d 31-10-2019





9. Gennemgang af referat 

 Underskrift næste HB møde

 
 
 
 

 
 
OZ1CWM OZ1EW OZ1JS OZ1RH 
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