
 

Referat FOR HB-MØDE 18. august 2021 
EDRs KONTOR, KLOKKESTØBERVEJ 11, 5230 
ODENSE M  

Virtuelt Teams møde 
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Mødetid: Onsdag d. 18. august 2021 kl: 19:30 og tirsdag d. 31. august kl. 19:30 
Indkaldte Formanden, HB – Lone, Kontoret 
Afbud:  Referent: OZ5WU 

 
1 Godkendelse af dagsorden. 
Indstilling: Mødeleder Arne OZ4VW 
Ja  Nej  Blank  

 
2 Beretninger fra; Kontoret (medlemsudvikling, henvendelser, mm.) QSL 

bureau, og udvalgene. 
2.1 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Formanden Sider: 0 

Beretning: FM-besøg på Sommerlejr for 1. gang i 40 år. Meget positiv oplevelse, men også skepsis fra 
nogle sider. 

2.2 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Sekretæren Sider: 0 

Beretning: Arkiv næsten up to date. Masser af skrivearbejde på dokumenter som giver os større frihed. 
SEKR har brugt næsten et døgn på at konvertere kontor e-mail til IMAP, så lang tid tog det 
at uploade en frygtelig stor mailboks. 
Mødet 31082021 SEKR måtte umiddelbart efter mødestart forlade mødet pga. et 
vagtudkald på sit job. Dette suspenderede HB-mødet. 

2.3 Ansvarlig: Lone Titel: Kontoret & QSL-Bureauet Sider: 0 

Beretning: Tilbage efter ferien var der kommet 42 mails, 9 shop ordre, pr. materiale + sponsor bøger 
skulle sendes. 
Betalingsfiler bogført for halvårs betaler og 3 er rykket og med sikkerhed vil de 2 
medlemmer betale deres kontingent så det ender måske med at et medlem skal lukkes 
efter halv-års kontingent 2021. 
Henvendelser til kontorets mail er besvaret og der har været kunder på besøg i huset og 
handlet i shoppen. 
Leif har fået sorteret alle QSL kort, der er kommet i sommerferien og han har gjort klar til 
QSL pakning til udlandet. 

2.4 Ansvarlig: OZ7ABM Titel: Handelsudvalg Sider: 0 

Beretning: Ingen  

2.5 Ansvarlig: OZ4VW Titel: IARU Sider: 0 

Beretning: IARU virtuel konference i okt. 2021 – C2-, NRAU- formøde 

2.6 Ansvarlig: - Titel: Informationsudvalget Sider: 0 

Beretning: ingen 

2.6 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Teleudvalget Sider: 0 

Beretning: FM forventer møde med ENS i Q4 

2.7 Ansvarlig: OZ5WU Titel: VUSHF-udvalget Sider: 0 

Beretning: ingen 
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3 Gennemgang af huskeliste.  
Bilag: huskelisten 
Referat:  

 
4 Foreningens økonomi/saldobalance INTERN 

  
Bilag: Excel ark  
Resume: Økonomien ser godt ud. 
Referat:  

 

5 Indkomne forslag og sager til behandling 
 

5.1  

Sag: 21031 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Personsag medier Sider: 0 
Start dato 18.08.2021 Slut dato 18.08.2021  
Bilag: -  
Resume: HB har behandlet sagen. Der er sket en misforståelse hos OZs redaktør, så fremsendt 

materiale fra en amatør er blevet bragt i OZ uden indsenders accept. 
Referat: HB diskuterer sagen og kigger på værn mod gentagelser.  
Beslutning Besvares af OZ redaktør 
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank   

 

5.2  

Sag: 21032 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Personsag udv. Sider: 0 
Start dato 18082021 Slut dato   
Bilag: -  
Resume:  
Referat: Sagen udsættes til HB mødet d. 14.september 2021 
Beslutning  
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank   

 

5.3  

Sag: 21033 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Personsag ekstern Sider: 1 
Start dato 18082021 Slut dato 31082021  
Bilag: - Guideline mod uacceptabel adfærd.pdf 
Resume: HB har inden mødet modtaget et fortroligt responsum, dannet ud fra mails fra EDRs 

mailsystem, samt eksterne kilder.  
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Referat: HBs medlemmer er forundrede over den massive dokumentation. Sagen diskuteres, der 
skal etableres et værn mod fremtidige sager. 

Beslutning HB beslutter at der udarbejdes en ” Guideline mod uacceptabel adfærd” som kan 
iværksættes umiddelbart ved fremtidige gentagelser. 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank   

 

5.4  

Sag: 21024 Ansvarlig: OZ4VW Titel: EDR & ATF Sider: 0 
Start dato 07072021 Slut dato   
Bilag: -  
Resume: Bliver der Amatørtræf Fyn 2021? – I hvilket omfang skal EDR deltage? HB må allerede nu 

tage stilling, så vi forhåbentlig kan finde hænder til hjælp med de praktiske roller. 
Mødet 18082021: Hvad er status? 
Mødet 14092021: Statusopdatering v. OZ1IZL, Jan 

Referat: Mødet 07072021: ATF bliver til noget med mindre COVID19 forbyder det. Dato 7. 
november 2021.  
Mulige udstillere vendes – planlægningsudvalg nedsættes Gruppen FM, JAN og LARS 
Der skal findes 2 foredrag. EDR licensprøve kl 11:00, FM bestiller licensprøve 
Bespisning?? 
OZ1IZL, Jan indkalder til møde på teams indenfor 14. dage 
Mødet 18082021: OZ1IZL, Jan er blevet forsinket lidt, planlægningsgruppen mødes virtuelt 
23. august 20:30 FM indkalder.  
Mødet 31082021: Arbejdsgruppen er kommet godt i vej. Der er sket annoncering på sociale 
medier mv. og interessen for arrangementet ses allerede. 
Mødet 14092021: 

Beslutning  
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank   

 

5.5  

Sag: 21034 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Guideline for Personalia Sider: 1 
Start dato 18082021 Slut dato  Behandles sammen med 21035 
Bilag: - Personalia guideline i EDR 2021.pdf  
Resume: En aktuel sag vedr. optagelse af personalia på EDRs medier har desværre vist at det er 

nødvendigt med en intern guideline for området. Desuden er der behov for en passende 
hylde til info på EDR.dk 
Forslagsstiller har i samarbejde med de involverede OZ-redaktør og Webmaster samt 
OZ6VG, Vagn udformet en guideline, der gerne skulle definere proces og hvem der 
bestemmer hvor. Se bilag til forslaget 

Referat: HB beslutter at guideline overordnet er fin, OZ1JS, OZ1OP og OZ5WU tilpasser 1. afsnit i 
definitionen vedr. amatører der har ydet en indsats så vi ikke er angribelige, derefter 
sendes den rundt til HBs godkendelse 

Beslutning HB vedtager guideline som fremlagt 
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Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank   

 

5.6  

Sag: 21035 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Nekrologer på EDRs medier Sider: 1 
Start dato 18082021 Slut dato 18082021 Behandles sammen med 21034 
Bilag: -  
Resume: FM har modtaget vedhæftede forslag til håndtering af SK og nekrologer fra OZ8XW, 

Flemming. 
Forslagsstiller anmoder HB om at tage stilling til forslaget på næstkommende HB-møde 
Se bilag fra forslagsstiller. 

Referat: HB ser på forslaget, som ikke er så dækkende for emnet som sag 21034 
Beslutning Det vedtagne forslag i sag 21034, er mere dækkende for en moderne forening. Derfor 

afviser HB dette forslag fra OZ8XW 
Svarskrift: Sekr informerer medlemmet herom pr e-mail 
Send til:  
Ja  Nej  Blank   

 

5.7  

Sag: 21036 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Temadag (e) Sider: 0 
Start dato 18082021 Slut dato   
Bilag: -  
Resume: EDR skal i gang med at afholde temadage igen, denne gang ikke bundet op på OZ. 

Der er en række emner som bør gøres til enkeltstående events for EDRs medlemmer: 
• Contest på HF 
• DIY Vest / Øst 
• You – name it 
• Simple antenner 
• ???? 

EDR har modtaget forslag til køreplan for den første temadag om Contest med komplet 
program incl. alle foredragsholdere, program for første temadag uddeles under HBmødet d. 
18. august. 
 

Referat: HB er positivt stemt – Der er OK til første arrangement, maks 30 personer – pris pr. næse 
75,- billet købes på webshop.  
DIY i januar  
VUSHF contestest sidst april / maj 
Ideerne flyder lystigt 

Beslutning HB vedtager at få sat fuld fart på Temadage i EDR regis, både i HQ og ude i lokalafdelinger 
der kan rumme et rimeligt antal deltagere. 
Første Tema Dag vil være Contest HF i EDR HQ d. 23. oktober 2021 program er oversendt 
til OZ 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank   
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5.8  

Sag: 21037 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Foredragsmanager Sider: 0 
Start dato 18082021 Slut dato 18082021  
Bilag: -  
Resume: EDRs foredragsvirksomhed må pt. betragtes som ganske amputeret. Foredragslisten er ikke 

synderligt relevant for lokalafdelingerne, med det nuværende indhold. 
Derfor tænker forslagsstiller at vi skal genfinde foredragsmanager stillingen. Den position 
kan fint passes af kalendermanager. Forslagsstiller har ok fra kalendermanager OZ0J, Jørgen 
der gerne tager pinden.  

Referat: HB diskuterer sagen. HB er positive 
Beslutning HB beslutter at OZ0J, Jørgen udnævnes til foredragsmanager. OZ0J bedes om at revidere 

foredragslisten og finde ny relevante foredrag. 
SEKR har informeret OZ0J, Jørgen som allerede er i arbejdstøjet 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank   

 

5.9  

Sag: 21038 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Annonce- salg – agent Sider: 0 
Start dato 18082021 Slut dato   
Bilag: -  
Resume: Pt. er der ingen der på rigtig vis varetager salg af annoncer på EDRs platforme, 

konsekvensen heraf er tilsyneladende at det er ganske begrænset hvem der annoncerer i 
OZ. Der er ingen annoncering fra forhandlere eller distributører af amatørradio udstyr m.v. 
Dette er en uholdbar situation. 
Forslag: 
EDR skal have reetableret en aktiv annonce agent virksomhed snarest.  HB må snarest finde 
en egnet annonce agent. Den fremtidige annonce agent skal kunne genetablere relationer 
til de danske forhandlere af udstyr samt proaktivt få dannet kontakter til relevante 
udenlandske annoncører.  
 
Vi skal haverelevante annoncører til annoncer på følgende platforme: 

• EDRs webside system – banner reklamer – side relevante annoncer m.v. 
• EDRs ugentlige / månedlige nyhedsmail til modtagere der har valgt nyhedsbrev til. 
• Magasinet OZ 

Annoncørkredsen skal udvides så vi får adgang til en bredere portefølje af annoncører. EDR 
bør også have udenlandske annoncører herunder producenter med i kurven. 

• Radiostationer og tilbehør 
• Forsikring der dækker udstyr og antenner + ansvar 
• Komponenter herunder Arduino – Raspberry Pi m.v. 
• Computer udrustning 
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Ovenstående er bare tre eksempler på annoncører der burde finde vej til vore platforme. 
 
HB må også få fastlagt en ordentlig og fair prisstruktur for fremtidig annoncering på EDRs 
medier. 
Der har tidligere været en annonceringspris der ser således ud jf. kontoret: 
 
gl.OZ var ann.priser for 
1/1 side             kr. 1650,00 
½ side                kr. 890,00 
¼ side                kr. 585,00 
 
annonceagent fik 10 – 15 % i provision af tegnede annoncer. Der blev også tegnet hel-års 
annoncer til en speciel pris. 
 
Tidligere formand OZ3QY tegnet hel-års annonce med Aarhus Camping til pris kr. 5000.- 
 
Vigtigt er en redaktør, som kan sætte annoncen op, hvilket jeg husker en del efterspurgte. 
 
Forslag til listen over annoncører : 
vores bank 
udstiller på ATF (ved godt der kun er få) 
vores leverandør: Kabel Kusch har tidligere ønsket annoncering 
Mødet 14092021: Efter mødet d. 18. august finder SEKR en rigtig god kandidat i OZ3AT, 
Karsten Jacobsen som efter en telefonsamtale stiller sig til rådighed hvis HB godkender. 
OZ3AT, Karsten har en meget stor erfaring i rådgivning af detailhandel mv. omkring 
markedsføring. 
SEKR indstiller til HB at OZ3AT, Karsten Jacobsen bliver annonceagent for EDR 
 

Referat: Mødet 31082021: RM bedes finde en annonceagent. 
Mødet 14092021:  

Beslutning  
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank   

 

5.10  

Sag: 21027 Ansvarlig: OZ1OP Titel: 17. High Speed Telegraphy 
VM 

Sider: 0 

Bilag: -  
Resume: Forslagsstiller NFM ønsker at HB tager stilling til EDR-støtte til danske deltagere i 17. High 

Speed Telegraphy VM i Montenegro fra 10. til 14. september.  
Mødet 18082021:  SEKR har fra OZ2I, Henning modtaget information om to tilmeldinger, 
en konkurrence deltager OZ2I og en journalist der skal skrive om konkurrencen, se bilag 1 
SEKR på opfordring fra OZ2I har underskrevet letter of intent, på deltagelsen, se bilag 2 

Referat: EDR har tidligere støttet. 3 - 4 deltagere EDR-betaler deltager gebyr på € 300,- pr. deltager 
Beslutning Mødet 15072021: HB beder forslagsstiller afklare hvor mange deltagere der er tale om, så 

udgiften kendes endeligt. Beslutning tages på det kommende HB møde 
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Mødet 18082021: HB godkender 2 pacs Lone klarer betalingen. 20.08.2021 Kontoret har 
klaret det fornødne 

Svarskrift:  
Send til: Deltagere har fået direkte besked  
Ja  Nej  Blank  

 

5.11  

Sag: 21039 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Annoncering af domme på 
EDRs medier 

Sider: 0 

Start dato 18082021 Slut dato   
Bilag: -  
Resume: Historisk har der ved ganske få lejligheder været annonceret domsafsigelser i civile tvister 

mellem danske radioamatører i medlemsbladet OZ.  
Senest i sidste halvdel af 2016.  
Ofte har disse annonceringer ikke været af almen interesse for EDRs medlemmer, de har 
endda bidraget til splid – ballade og medlemsflugt. Annoncering af nævnte karakter kan 
ikke være i EDRs interesse. 
 
Forslagsstiller er af den opfattelse at kundgørelse/annoncering af domme vedrørende 
stridigheder imellem danske radioamatører ikke hører hjemme i/på EDRs medier herunder 
medlemsbladet OZ.  
Annoncering af dommene skaber alt for ofte splid, som rammer EDR og virker 
demotiverende på medlemmerne da de ikke har almen interesse.  
Skulle der i en dom stå at sagsøgte skal annoncere på EDRs medier, skal dette ikke 
efterkommes, da vi kun er forpligtiget til at kundgøre pressenævns afgørelser. 
Eneste tilfælde hvor kundgørelse af en dom kan komme på tale, er i sager hvor Styrelsen 
har ført sag mod en amatør for overtrædelse af lovgivningen vi er underlagt, her kan det 
være berettiget at offentliggøre dommen som almen oplysning.  
Forslag: 
HB beslutter derfor at EDRs medier IKKE kan bringe annoncer fra civilrets afgørelser. Dette 
gælder også i sager hvor sagsøger har fået dette indskrevet i dommen. 
EDRs medier kan omtale / annoncere domsresultater i sager hvor Styrelsen har kørt sag 
imod en amatør for overtrædelse af lovgivningen på området forudsat resultatet vurderes 
at have almen informerende/orienterende værdi for EDRs medlemmer. I disse tilfælde 
anonymiseres sagen inden offentliggørelse. 

Referat: Sagen udsættes til HB mødet d. 14.september 2021 
Beslutning  
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank   

 

5.12  

Sag: 21005 Ansvarlig: OZ5WU Titel: EDRs Lokal afdelinger Sider: 0 
Start dato 18082021 Slut dato      
Bilag: -  
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Resume: HB skal diskutere hvordan vi kan etablere rigtig gode relationer til ALLE EDRs lokale 
afdelinger (ambassader) i dyb respekt for deres selvstændighed. HB bør også forholde sig 
konstruktivt til andre foreninger der er at betragte som væsentlig infrastruktur i Danmark. 
En af de små men væsentlig ting en lokalafdeling kan løse, er at hjælpe medlemmer med at 
købe litteratur og dimser på nettet, uden at komme galt afsted. 
Mødet 07072021: Vi skal videre med at fremme samarbejdet med lokalafdelingerne, efter 
Tårnby Radioklub OZ7AMG og Elektronikforum Vordingborg OZ8SMA igen er blevet 
lokalafdelinger. Der efterlyses relevante foredrag og mulighed for webinarer mv. 
 

Referat: HB påbegynder at besøge lokalafdelinger ude i landet. 
 

Beslutning Punktet udsættes til efter konstituerende møde i Informationsudvalget 
Mødet 24022021: 
Punktet afventer at informationsudvalget er kommet godt fra land 
Mødet 07072021: HB pålægges at planlægge besøg i lokalafdelingerne i deres ansvars 
region, på næste HB møde indmeldes besøgsdatoer. 
Mødet 15082021: FM besøger OZ8JYL, Aalborg Afd. d. 8. september, OZ5WU besøger 
OZ7HAM, Køge afd. d. 7. september, OZ1LOL, Lolland Afd. d. 8. september og OZ9EDR, 
Roskilde afd. d. 16. september. 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.13  

Sag: 21026 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Medlems kampagne Sider: 0 
Start dato 18082021 Slut dato      
Bilag: -  
Resume: Der er mange danske radioamatører, der pt. ikke er medlemmer af EDR, mange har aldrig 

været medlemmer og en del har ikke de seneste år været det. Forslagsstiller vil foreslå at 
amatører der ikke de sidste 4 eller 5 år har været medlemmer, tilbydes medlemskab på 
samme vilkår som vi kender det fra medlemstilbud ved prøver. 
Tilbud til ny medlemmer 1. års kontingent – OZ på PDF-fil første års kontingent 100,- Kr. 
hvis kandidaten ikke har være medlem af EDR de seneste 4 år. 
Hvis HB tiltræder forslaget, skal der annonceres via mail til alle afdelingsformænd, med en 
opfordring til at slå på tromme for tilbuddet i de respektive lokalafdelinger. Der skal 
desuden annonceres på edr.dk, OZ, og på Facebook. 

Referat: 100,- Tilbud skal godkendes. Tilbud gælder alle der ikke har været medlem tidligere og 
gamle medlemmer med en 3. års tidsgrænse. 
Sagens afslutning udsættes til HB mødet d. 14.september 2021 

Beslutning  
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.14  

Sag: 20303 Ansvarlig: OZ4VW Titel: OZ  Sider: 0 
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Start dato 18112020 Slut dato      
Bilag: -  
Resume: Mødet 18112020:Fremtiden redaktionelle sammensætning skal afklares, hvem skal have 

ansvar m.v. 
Mødet 20012021: Forfatterhonorar bestemt på RM2020, skal fastsættes til et rimeligt 
niveau 
Mødet 24022021:  
Orientering om status fra FM 
Mødet 07072021: Der skal findes lederskribenter til OZ okt. og frem.   

Referat: Mødet 18112020: 
Ekstern layouter vil gerne fortsætte, Trykkeri vil gerne fortsætte. 
Ansvarshavende redaktør er FM. Redaktionelle poster via et TEAM med en hovedredaktør. 
Flere medlemsinformationer – mere fra HB/RM – Udvalgene - Lok. Afdelinger. 
Indholdsfortegnelse pr. år 
Mødet 02122020   
HB diskuterer muligheder for at gøre OZ mere medlemsorienteret 
Mødet 16122020   
Organisation  
Produktionsplan 6 gange 84 sider, trykkeriets deadline plan godkend af HB. Udgivelsesdato 
for næstkommende OZ, i OZ og på hjemmesiden. Derefter overvejes om der kan lægges en 
længere produktionsplan på hjemmesiden 
Mødet 20012021: OZ i trykken i dag til forsendelse d. 28. januar. Annonceres på WEB og FB 
d. 21. januar. Kontor bygger liste over lokalafdelinger til OZs redaktion. OZ6VG, Vagn har 
gjort er sublimt job med korrektur på OZ, HB skal finde en mere til opgaven. Honorar 
afregning skal ske, med minimum belastning på kontoret en gang pr. halvår. Års 
indholdsfortegnelse ønskes  
Mødet 24022021:  
Igen et godt OZ på ved til April, med 84 siders interessant stof 
Redaktionen ønsker at søsætte en lille konkurrence omkring programmering med 
Amatørradio relevans.  
Mødet 14042021: OZ bliver bedre og bedre og nærmer sig et rigtigt medlemsblad, som 
medlemmerne er rigtigt glade for. HB arbejder på forbedringer omkring hele OZ setup 
Mødet 07072021: Forslag til anmeldelser af radioer i OZ, god ide, der skal findes hænder 
hvis det skal realiseres. 
FM skal fremskaffe indholdsfortegnelser for OZ-2019,2020 

Beslutning Ansvarshavende redaktør er FM. Redaktionelle poster findes i et TEAM med en 
hovedredaktør, som forhandles på plads d. 19/11 af FM.  
Der arbejdes videre med en OZ opgradering af medlemsinfo delen i et tæt samarbejde med 
WEB. 
Mødet 02122020:  
Jørgen, OZ1JS bliver OZ-koordinator / Journalist på medlemsbladet med ansvar for at der 
kommer medlemsblade med relevant indhold ud til tiden. Der bevilges en Indesign licens til 
OZ1JS 
OZ gøres til mere et medlemsblad med medlems info og med ledere skrevet af HB 
medlemmer. 1. leder OZ4VW, 2. leder OZ5WU, 3. leder OZ1OP, 4. OZ1HPS hvorefter den 
næste findes 
Mødet 16122020   
Trykstart plan for OZ godkendt af HB. Udgivelsesdato for kommende OZ oplyses i det 
aktuelle nummer. HB planlægger en længere OZ produktionsplan på edr.dk 
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Mødet 20012021: HB beslutter et honorar på kr. 125,- pr 1/1 side. Afregnes én gang pr. 
halvår. Års indholdsfortegnelse udarbejdes fra 2019 og frem, og lægges på hjemmesiden til 
download. 
Mødet 24022021:  
HB tager OZ status til efterretning. HB godkender programmeringskonkurrencen og 
bevilliger præmier hertil. 
Mødet 14042021: FM følger op på indholdsfortegnelse. OZ redaktør sætter forsidebillede 
konkurrence op 
Mødet 07072021: Lederskribenter til OZ okt. og frem er:  OZ4VW, OZ5WU, OZ7ABM, 
OZ1OP 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.15  

Sag: 21004 Ansvarlig: OZ5WU Titel: EDR-strategi for fremtiden Sider: 1 
Start dato 20012021 Slut dato      
Bilag: - Bilag 2 DARC strategipapir 2025.pdf 
Resume: EDR har som forening INGEN reel strategiplan for foreningens udvikling, det har ALLE vore 

IARU reg1 kolleger. Hvis EDR skal udvikles med flere og yngre medlemmer må der en 
langsigtet strategi til. Strategien skal udelukkende forholde sig til emner der gavner 
radioamatørbevægelsen i Danmark. ALTSÅ ikke mere vedtægtsjuristeri! Det er 
skræmmende at se at tiden i mange år er blevet spildt af folk, hvis fornemmeste opgave har 
været at opfinde vedtægtsændringer. Den Kurs skal EDR væk fra hvis vi vil have 100-års 
fødselsdag. 
HB bedes tage stilling til hvordan og hvem der udarbejder en levedygtig EDR-strategiplan 
Mødet 07072021: HB bør forholde sig til hovedlinjerne i de data vi har fået ud af 
webundersøgelsen 

Referat: HB er enige i at en strategiplan er LIVSNØDVENDIG. Der skal udarbejdes en arbejdsplan med 
en deadline. HB diskuterer hvem der skal deltage, aktive RM? Folk fra lokalafdelingerne? 
Mødet 24022021: HB diskuterede kort udfordringerne med at finde frivillige til at 
udarbejde en ordentlig strategi for EDR. Lokalafdelingerne kan måske hjælpe, dette skal 
undersøges nærmere 
Mødet 09062021: HB lader FM, KAS og SEKR grave undersøgelses data igennem med 
henblik på at få relevant materiale til en fornuftig strategi. 
Mødet 07072021: Send materiale til NFM  og indkald til TEAMs Møde FM ++ 27.august 
19:30. Hvor fundamentet til EDR strategipapir lægges. 

Beslutning HB beslutter at starte jagten på at samle en strategigruppe  
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.16  

Sag: 21012 Ansvarlig: OZ5WU Titel: EDR HF WEBSDR stationer Sider: 0 
Start dato 14042021 Slut dato      
Bilag: -  
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Resume: Forslagsstiller ønsker at forbedre radioamatørernes muligheder for at foretage aflytning af 
HF-bandene. Samt at deltage i DARCs baggrundsstøj målings projekt. For at give de bedste 
betingelser, bør der etableres 5 modtager positioner i Danmark på steder hvorfra der ikke 
sker transmission på HF-båndene. 
Pt. er der fundet to lokationer, en i Sydvestjylland og en i Nordvestjylland der egner sig 
perfekt til et HF WEBSDR setup. Placeringen af de sidste 3 arbejdes der på, men den ene vil 
blive placeret på Bornholm, en på Fyn og en på Sjælland. 
Udstyret der skal benyttes til HF moniteringen, er Kiwi-SDR med Raspberry Pi4 forbundet til 
internettet.  
Mødet 07072021: SEK orienterer om projektets fremdrift 

Referat: HB mener forslaget er en god idé, både som promovering af vores hobby og som værktøj 
for amatører plaget af støj på deres QTH. Da hver modtager har flere ”kanaler” vil en være 
offentligt tilgængelig, en vil dedikeres til baggrundsstøj analyse, en vil dedikeres til ad hoc 
målinger, herunder pejling efter signalanalyse princip hvor flere SDR kobles sammen i 
analysen. 
Mødet 09062021: Forslagsstiller har bestilt SDR hardware i Tyskland. Ligesom der foregår 
test af forskellige antennetyper. Den mest lovene er en hollandsk aktiv MAGloop 
konstruktion, som bliver testet hen over sommermånederne. 
Der er nu også fundet en QTH på Bornholm til stationen derovre 
Mødet 15072021: Forslagsstiller orienterede om fremdriften i projektet, som er der hvor 
praktisk test af udstyr er i gang. 

Beslutning Foreløbigt ok – Budget til næste HB-møde. 
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.17  

Sag: 21019 Ansvarlig: OZ5WU Titel: EDR deltagelse i SL2022 Sider: 0 
Start dato 2021 Slut dato      
Bilag: -  
Resume: HB har fået henvendelse fra OZ1RH, Palle vedrørende EDRs mulige tilstedeværelse ved 

Spejdernes landslejr 2022 i Hedeland. I flg fremsendt info skal der være et 
forventningsafstemningsmøde d. 29. maj 2021 i Brøndby, hvor en EDR-repræsentant skal 
mødes med spejdernes koordinator OZ0AL, Søren D Myler Formand JOTA-JOTI udvalget.  
Da OZ0CP, Charlotte tidligere har været EDRs koordinator på spejderopgaver ønsker 
forslagsstiller at OZ0CP indtræder som EDRs repræsentant ved forventningsafstemningen 
OZ1RH deltager også, som repræsentant for OZ9EDR, som kommer til at være krumtap i 
den praktiske etablering af lejerstation. 
EDR kommer også til at finde et hold frivillige der kan støtte operationerne under SL2022 
 

Referat: HB noterer at OZ0CP indtræder i som HBs JOTA-JOTI koordinator. 
Mødet 15072021: SEKR spørger koordinator om status 

Beslutning  
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  
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5.18  

Sag: 20308 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Udvalg der mangles Sider: 0 
Start dato 18112021 Slut dato      
Bilag: -  
Resume: Der er ikke noget antenneudvalg, det er ikke godt da antenner er vigtige for radioamatører, 

derfor bør der oprettes et selvstændigt udvalg med muskler til at opbygge ”How-To-Do” for 
foreningens medlemmer og til at lægge arm med planmyndighed m.v 
Der ses på forskellige muligheder for at 
 
Der er pt. ikke et informationsudvalg, som kan have ansvar for EDRs ansigt udad til. 
Overordnet bør der udarbejdes en designguide. Udvalget bør koordinere samhørighed 
mellem hjemmeside – OZ – sociale platforme mv. 
Født ind i udvalget må være Webmaster og Webredaktør samt specialister med tekniske 
muskler. 
 
Ungdomsudvalg! EDR har manglet tilgang af unge danske radioamatører, dette skal der 
gøres noget alvorlig og seriøst ved. Derfor skal der nedsættes et Ungdomsudvalg med lyst 
og kræfter til at gøre en forskel. Vi kommet til at hente eksterne kræfter ind, hvis dette 
udvalg skal have succes. 
Der tales om at gå ind i DGI for at få en bedre eksponering, mulighederne skal undersøges 
af 4VW 
Mødet 16122020   
Ungdomsudvalg! Bør have en kickstarter 
Mødet 20012021: De besluttede udvalg, SKAL nu etableres rigtigt og hjælpes med 
forretningsorden/kommissorie 

Referat: Mødet 18112020: 
SEK spørger en fornuftig kandidat til antenneudvalget.  
Informationsudvalgets struktur og indhold tænkes på til det næste HB møde. 
Ungdomsudvalgs opbygning og indhold tænkes på til det næste HB møde. FM ser på DGI 
muligheder. 
Mødet 02122020: 
OZ7S, Sven stiller sig til rådighed for antenneudvalget. SEK taler med en praktisk kandidat til 
næste møde 
Informationsudvalg skal koordinere kommunikationen i OZ, på WEB og på Facebook, 
Instagram og Twitter. OZ1OP, Ole er med, OZ-koordinator skal med, OZ1FF, Kjeld er med, 
OZ5WU er med omkring Facebook, Instagram og Twitter 
Mødet 16122020:   
Informationsudvalgs tovholder Ole OZ1OP,  
Ungdomsudvalg sættes på banen, kandidat kontaktes – det samme skal ske med spejderne 
Antenneudvalg udvides med regionale medlemmer, Sj – OZ1PF, SD – Kandidat fundet,  
Støjudvalg EMC – Kandidat er tilgængelig i Syddanmark FM kontakter kandidaten 
Mødet 24022021: Der mangles kandidater i diverse regioner til antenneudvalg,  
Mødet 09062021: Der mangles stadig kandidater- OZ7S trækker sit tilsagn til 
antenneudvalg, af private årsager 
Mødet 07072021: SEKR rykkede øvrige HB for kandidater til antenneudvalg og støjudvalg 
som ikke er komplette og operative pt. SEKR er i gang med at genopbygge tidssvarende 
materialer som kan udleveres til medlemmer der har behov for vejledning i antennesager.  
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Beslutning Mødet 02122020: 
HB beslutter at HB DO og HB-referater fremover lægges på den åbne del af edr.dk som en 
del af en forbedret informationsstrategi. Informationsudvalget og ungdomsudvalg arbejdes 
der videre med.  
Mødet 16122020: 
Informationsudvalget: Ole, OZ1OP bliver tovholder for Informationsudvalget 
Antenneudvalget: udvides med regionale medlemmer: Reg SJ: OZ1PF, kandidat i Reg SD 
fundet 
Støjudvalg/EMC opbygges - FM + KAS taler med kvalificerede kandidater. 
Mødet 20012021: Antenneudvalg udvides med OZ6TW, Torben  
Informationsudvalget består af OZ1OP, OZ1FF, OZ1JS og OZ5WU 
Støjudvalg udsættes til næste møde da FM mangler at tale med et par kandidater. 
Mødet 24022021: Der arbejdes med flere meget seriøse kandidater til udvalgene. FM vil få 
aftaler på plads inden næste HB møde 
Mødet 14042021:  Antenneudvalg tilføjes OZ1LLY, Gert som regional hjælper i Reg 
Nordjylland. Støjudvalg tilføjes OZ1BPZ, Claus som regional hjælper i Reg Sjælland 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.18  

Sag: 21030 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Interessegrupper på EDR.dk Sider: 0 
Start dato 15072021 Slut dato      
Bilag: -  
Resume: Mødet 15072021: Baseret på praktiske erfaringer skal EDRs hjemmeside præsentere 

interessegrupper med relation til EDR på en ensartet måde, der samtidigt viser læseren at 
interessegrupperne er uafhængige af EDR og EDR ikke er ansvarlig for interessegruppernes 
arbejde på nogen måde. 
Forslag til fremtidig ensartet beskrivelse af interessegrupper på EDR.dk: 
På web edr.dk oprettes en Interessegruppe side med: 
 
Her finder du en liste over særlige interessegrupper, der er tilknyttet EDR. 
 
Interessegrupperne bidrager alle positivt til radioamatørbevægelsen i Danmark. 
 
EDR er ikke ansvarlig for interessegruppernes virke og aktiviteter.  
På interessegruppernes sider her på edr.dk er der kun en meget kort beskrivelse af 
interessegruppens virke og link til interessegruppens egne sider, samt kontaktinformation 
på interessegruppens ledelse. 
 
Internt link til omtalesiden i alfabetisk orden: 
 
RABOS 
CW…. 
Xxxxxxxx 
 
Interessegruppens egen side på edr.dk 
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Evt. Logo 
 
Kort beskrivelse af formål og plan     kun med fact der er sikre uden hjælp udefra 
Link til interessegruppens webside 
Kontakt info på gruppens leder eller talsperson: navn, mobil-nr., mail 
 
Mangles der yderligere inspiration så kig her: https://rsgb.org/main/clubs/special-
interest-groups/ 
 

Referat: Mødet 15072021: HB er positivt stemt for den fremlagte løsning oprindelige tekst justeres, 
så den er klar og venlig 

Beslutning Mødet 15072021: Webmaster anmodes om snarest at tilrette interessegruppe 
præsentation efter de forelagte retningslinjer i samarbejde med interessegrupperne. 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

FØLGENDE PUNKTER ligger over til informationsudvalget er klar: 
 

5.19  

Sag: 21006 Ansvarlig: OZ Titel: Nyt promotion materiale Sider: 0 
Start dato 22001021 Slut dato      
Bilag: - ARRL-posters og promotion mappe 
Resume: Med afsæt i materiale fra ARRL, skal HB diskutere om den form for materiale er brugbart for 

EDR inden det overlades til Informationsudvalget at eksekvere. 
Mødet 24022021: HB tilskyndes til at komme med promotion eksempler, som skal leveres 
til SEK 

Referat:  
Beslutning Punktet udsættes til efter konstituerende møde i Informationsudvalget 

Mødet 24022021: 
Punktet afventer at informationsudvalget er kommet godt fra land 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

6 Beretninger fra regionerne 

6.1 Ansvarlig:  Titel: Nordjylland Sider: 0 

Referat: Ingen beretning til dette møde 

6.2 Ansvarlig:  Titel: Midtjylland, øst Sider: 0 

Referat: Ingen beretning til dette møde 

6.3 Ansvarlig:  Titel: Midtjylland, vest Sider: 0 

Referat: Ingen beretning til dette møde 

https://rsgb.org/main/clubs/special-interest-groups/
https://rsgb.org/main/clubs/special-interest-groups/
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6.4a Ansvarlig:  Titel: Syddanmark Vest Sider: 0 

Referat: Ingen beretning til dette møde 

6.4b Ansvarlig:  Titel: Syddanmark Øst Sider: 0 

Referat: Ingen beretning til dette møde 

6.5 Ansvarlig:  Titel: Sjælland Sider: 0 

Referat: Ingen beretning til dette møde 

6.6 Ansvarlig:  Titel: Hovedstaden Sider: 0 

Referat: Ingen beretning til dette møde 
 

7 Fremtidig virksomhed. 
Referat: Starter en proces omkring strategiplan udvikling 

 

8 Eventuelt. 
Referat:  

 
 

9 Fastsættelse af næste møde. 
Dato: 14. september 2021 kl. 19:30 på teams 

 

10 Slutgennemgang og godkendelse af referat. 
Referat:  
Ja  
Nej  
Blank  
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