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EDRs KONTOR, KLOKKESTØBERVEJ 11, 5230 
ODENSE M  

Virtuelt møde på Teams 
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Mødetid: onsdag d. 26. maj 2021 klokken: 19:30 og onsdag d. 9. juni 2021 klokken 19:30 
Indkaldte Formanden, HB – Lone, Kontoret 
Afbud: Mødet 9. juni: OZ1OP, Ole 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: Alle Lokal afd. Begynder at åbne op, der planlægges besøg i lokalafdelingerne landet rundt 
umiddelbart efter sommerferien 
Mødet 09062021: Tårnby Radioklub OZ7AMG og Elektronikforum Vordingborg OZ8SMA er 
igen EDR lokalafdelinger. 

2.2 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Sekretæren Sider: 0 

Beretning: SEKR beklager meget den sene udsendelse af referatet, som vanligt er SEKR plaget af sit job. 
SEKR har desuden været godt og vel belastet af databehandling/udformning af data fra 
IARU-undersøgelsen. I fremtidens referater er afsluttede sager markeret med grøn 
bundfarve i sagsnummer 

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

Beretning: Kampagne tilbud for medlemskab sendes med hver solgt VTS. 
Mødet 09062021: Der ses en pæn tilgang af medlemmer primært genindmeldelser, som 
følge af den ro der er kommet over foreningen.  
Kontoret har kontaktet tagdækker, med henblik på at få er aktuel status vurdering af tagets 
tilstand på Klokkestøbervej. Kontoret efterlyser tidssvarende PR-materiale mv. det 
overdrages til Informations udvalget at få løftet den opgave. 
Kontoret udtrykker ønske om mere venlige tekster i autosvar fra hjemmesidens formularer. 

2.4 Ansvarlig: OZ7ABM Titel: Handelsudvalg Sider: 0 

Beretning: KAS har fået ryddet op i mailadresser mv. på WEBshop. Er ved at være klar til flytning. 
Koordinerer m. webmaster 
Mødet 09062021: Webshop er flyttet til One.com server, der mangler de sidste test og et 
gyldigt certifikat. 1BV hjælper med certifikater og sikkerhedsvedligehold på selve WebShop 
delen fremover. 

2.5 Ansvarlig: OZ4VW Titel: IARU Sider: 0 

Beretning: Tidspres på analyse af undersøgelse deadline på søndag. Det diskuteres i IARUr1 om Novi 
SAD evt. skal flyttes til 2023 eller på WEB besluttes slut juni – FM foretrækker WEB løsning.  
Mødet 09062021: HB orienteret om at EDRs input er blevet meget positivt modtaget fra 
IARUr1 koordinatoren. 

2.6 Ansvarlig: - Titel: Informationsudvalget Sider: 0 

Beretning: Intet til dette møde. 
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2.6 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Teleudvalget Sider: 0 

Beretning: Intet til dette møde. 

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

Beretning: Mødet 26052021: Intet til dette møde 
Mødet 09062021: Annoncering af NAC MGM contest på 144 og 432, se mere på vushf.dk 

 
3 Gennemgang af huskeliste.  
Bilag: huskelisten 
Referat:  

 
4 Foreningens økonomi/saldobalance INTERN 

 Mødet 24022021: Gennemgang af regnskab 2020 
Mødet 14042021: Afslutning af regnskab 2020 med udarbejdelse af HBs kommentarer, 
samt gennemgang af saldobalance for Q1 2021 

Bilag: Excel ark  
Resume: Årsregnskab 2020 kigget på detaljer. MM afleverer ultimo marts Lager lister gennemgået,  

Mødet 14042021: MM har leveret endeligt regnskab for 2020 
Mødet 26052021: Udlægs bilag må maks. være 3mdr. Punkter fra revisionsrapport 
gennemgået der foretages de nødvendige ting 

Referat: HB besluttede at afholde et formøde hvor regnskabet er eneste emne inden næste HB-
møde. 
Mødet 14042021: Regnskab 2020 gennemgået, HB godkender til underskrift. Udsendes når 
kritiske revisorer har gennemgået regnskabet. 
Saldobalance Q1 2021 gennemgået, alt ser godt ud for nuværende.  
Mødet 26052021: Regnskab 2021 til nu ser godt ud. 
Mødet 09062021: Endeligt regnskab der efterlever kritisk revisors ønsker modtaget fra MM 
revision. Regnskabet underskrives af HB på fysisk møde d. 7. juli 2021 

 

5 Indkomne forslag og sager til behandling 
 

5.1  

Sag: 21008 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Personsag Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: HB har modtaget information om uafsluttet økonomi fra medlem af foregående HB, samt 

en af foregående HBs hjælpere. HB skal gennemgå materialet og løse udfordringen. 
Mødet 26052021: Er sagen afsluttet på fornuftig vis? Dokumentation modtaget d.d. fra den 
ene person. Den anden mangler stadig svar. 

Referat: HB har oversendt opgørelse over modtagne kvitteringer og udbetalinger. EDR afventer 
dokumentation for udgifter, ellers udbetales der ikke refusion. Altså ingen dokumentation – 
Ingen refusion. 
Mødet 26052021: Det ene udestående er udlignet, den andet mangler stadig 
Mødet 09062021: Ingen reaktion fra det andet udestående henstår stadig åbent, dette 
søges lukket inden næste HB-møde. 
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Beslutning  
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.2  

Sag: 21016 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Foreningsnåle i EDR Sider: 1 
Bilag: -  
Resume: Forslagsstiller er blevet opmærksom på at EDRs nåleregulativ i princippet er afskaffet med 

RMs vedtagelse af foreningens ny vedtægter d. 16. december 2017, da de dengang 
vedtagne vedtægter ikke har nogen regulering af foreningsnåle mv. Forslagsstiller kan 
samtidig konstatere at uddeling af de forskellige nåle der fandtes i nåleregulativet der var 
gældende før de ny vedtægter, trådte i kraft pr. 1. januar 2018 har været uden konsekvens 
og i nogen tilfælde ganske tilfældig.  Der har været følgende emblemer/nåle tidligere: 
1. EMBLEMET I SØLV OG SORT EMALJE alm. Medlemsemblem  
2. EMBLEMET I SØLV OG RØD EMALJE: embedsmænd 
3. EMBLEMET I SØLV OG BLÅ EMALJE: hædersnål 
4. EMBLEMET I SØLV MED BLÅ EMALJE OG EGELØV: Æresmedlem 
5. EMBLEMET I SØLV OG GUL EMALJE: lokalafdelings hædersnål 
6. EMBLEMET I GULD OG SORT EMALJE: 25års uafbrudt medlemskab 
I og med at foreningsnåle ikke er blevet vedligeholdt og den form for tegn i almindelig brug 
ikke er moderne længere vil forslagsstilleren bede HB om at afskaffe nåle hierarkiet fra de 
gamle vedtægter med omgående virkning. 
 
Samtidig ønsker forslagsstiller HBs godkendelse af følgende fremad rettede nåle hierarki: 
 
1. EMBLEMET I SØLV OG SORT EMALJE alm. Medlemsemblem, bør være et tilkøb ved 
indmeldelse, derfor skal takstblad revideres senest ved næste RM-samling. 
 
2. EMBLEMET I SØLV MED BLÅ EMALJE: hædersnål 
 
3. EMBLEMET I SØLV MED BLÅ EMALJE OG EGELØV: Æresmedlem Denne nål er EDRs 
æresnål og tildeles kun EDRs æresmedlemmer. Æresmedlemmer er personer, der på 
enestående vis har virket til gavn for foreningen, kan af HB udnævnes til 
æresmedlemmer. 
 
Med dette tiltag beholdes de to vigtigste emblemer/nåle i foreningen og emblemernes 
retsstilling forankres indtil videre i HB. 
 

Referat: HB diskuterede forslaget, stemning positivt. Diverse RM medlemmers ønske om 
bibeholdelse af hædersnålen tages til efterretning. Derfor bibeholdes hædersnålen for nu. 
Mødet 09062021: HB vil arbejde på alternative anerkendelser der på moderne vis kan gives 
til radioamatører der gør en forskel for vores fine hobby.  

Beslutning HB beslutter et moderniseret nålesystem, med det tre nåle fra forslaget. SEKR renskriver 
EDR Emblem regler der vedhæftes beslutningen som bilag. 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  
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5.3  

Sag: 21017 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Personsager Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: FM orientere HB under mødet om sagernes indhold. 
Referat: . 
Beslutning HB beslutter at TRE medlemmer modtager ÆRESMEDLEMSSKAB 
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.4  

Sag: 21018 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Contest manager ønsker 
tilskud til EM fodbold 
aktivitet 

Sider: 1 

Bilag: - Aktivitet i forbindelse med EM Fodbold - 5P2UEFA.pdf 
Resume: Vores contest manager 2I Henning beder om et økonomisk tilskud til at afvikle en aktivitet i 

forbindelse med EM Fodbold – med call 5P2UEFA 
Økonomi: 

Kaldesignal 400,- kr 

QSL kort 800,- kr 

8 stk præmier 800,- kr 

I alt forventet udgift 2.000,- kr 

Er det en aktivitet HB kan støtte? 
Referat: . 
Beslutning HB beslutter at give det ansøgte beløb 
Svarskrift: Ansøger informeret pr. e-mail 
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.5  

Sag: 21019 Ansvarlig: OZ5WU Titel: EDR deltagelse i SL2022 Sider: 0 
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. 
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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. 
Beslutning  
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.6  

Sag: 21020 Ansvarlig: OZ4VW Titel: SK Call registrering til ENS Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: Pt. er der et større problem med at få identificeret call, der går SK. ENS gør intet for at 

rydde op i databasen. Derfor bør EDR tage opgaven på sig. OZ9QQ gjorde et stort arbejde 
med sagen inden han gik SK. 
Ved SK hvor familie eller advokat henvender sig til EDR, skal Call, Navn, adresse indføres i et 
regneark med vedhæftet dokumentation. Ved SK der registreres fra andre henvendelser 
eller sociale medier, skal dødsannonce opsøges og kopieres som bilag. FM vil derefter 
kontakte ENS for at få de pågældende call de-registreret. Dette vil ske en gang hvert halve 
år. 

Referat: HB diskuterer løsningsmodeller.  
Beslutning Kontoret opbygger SK liste til hvert RM, listen oversendes til ENS med dødsannonce 

dokumentation som OZ9QQ gjorde det tidligere. 
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.7  

Sag: 21021 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Tilskud til Rævejagtudvalget Sider: 1 
Bilag: - Fwd_ Rævejagt aktiviteter 2021, ansøgning om tilskud.pdf 
Resume: Rævejagtudvalget beder HB om kr. 5.000,- til afholdelse af arrangementer beskrevet i 

bilaget, samt udvikling af ny udrustning til rævejagt. 
Referat: .HB diskuterer ansøgningen og er positiv over for det ansøgte beløb. HB er også positiv for 

ræveudvalgets udviklingsprojekt. 
Beslutning HB beviliger rammen på 5.000,- her og nu.  
Svarskrift: Ansøger informeret pr. e-mail 
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.8  

Sag: 21022 Ansvarlig: OZ4VW Titel: OZ og VTS til synshæmmede Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: EDR leverer materiale til ”oversættelse” til synshæmmede medlemmer. Dette foregår via 

statsvirksomheden Nota. De nærmere aftaler er pt. uklare. SEKR undersøger via en 
personlig kontakt i Nota inden mødet 
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Referat: HB undersøger rettighederne til VTS og diskuterer mulighederne for lydbog. Kontoret finder 
kontrakt og HB beslutter det videre på næste HB møde. 
Mødet 09062021: Der mangler lidt info fra Nota, de fremkommer til næste møde 

Beslutning  
Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.9  

Sag: 21023 Ansvarlig: OZ4VW Titel: IARU arbejdsgruppe/spørge Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: EDR har siden 1. uge i maj måned haft aktiveret en spørgeskemaundersøgelse, der kan 

understøtte IARUr1 arbejdsgruppen der skal komme med forslag til hvordan vi får 
revitaliseret vores hobby. HBs medlemmer har modtaget data fra undersøgelsen og HB skal 
forsøge at uddrage konklusioner af data. Konklusionerne samt andre info offentliggøres 
herefter. 

Referat: Bruger undersøgelsen omtales i OZ august. Datamateriale er guld værd for en plan for EDRs 
fremtid. FM skal deltage i IARU møde på lørdag 12. juni 2021 omkring undersøgelsens 
resultater 
Undersøgelsens detail resultater graves igennem af FM, SEK, KAS med henblik på at lade 
data danne grundlaget for et EDR strategipapir  

Beslutning Resultat er oversendt til IARUr1 arbejdsgruppe.  
Mødet 09062021: HB beslutter at lade undersøgelsen danne en hjørnesten i strategien for 
fremtidens EDR. Undersøgelsens hovedresultater omtales i det kommende OZ 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.10  

Sag: 21012 Ansvarlig: OZ5WU Titel: EDR HF WEBSDR stationer Sider: 0 
Bilag: -  
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.  

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. 
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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 

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

 

5.11  

Sag: 21014 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Team YOTA deltagelse Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: Bør EDR ikke facilitere for at få et hold til at deltage i YOTA contesten 22.05.2021? 

Flere info findes her https://www.ham-yota.com/contest/ 
 

Referat: FM vil gerne have deltagere under 25 år til operation fra 2 sites i Danmark.  
Beslutning HB godkender at der gøres en indsats for deltagelse i YOTA contesten. FM får mulig 

deltagere identificeret inden udgangen af uge 16  
Mødet 26052021: Covid19 blokerede for deltagelse 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.12  

Sag: 20303 Ansvarlig: OZ4VW Titel: OZ  Sider: 0 
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 

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 

https://www.ham-yota.com/contest/
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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 

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 
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 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.13  

Sag: 21003 Ansvarlig: OZ7ABM Titel: Webshop Sider: 0 
Bilag: -  
Resume: Efter ønske for handelsudvalget skal HB gennemgå nogle af de udfordringer 

handelsudvalget har mødt i Webshop opsætningen. 
Handelsudvalget beder samtidig HB se på muligheden for at få et testmiljø, så afprøvning af 
ny tiltag kan ske uden at ramme produktionsmiljøet. 
Handelsudvalget ønsker at udvide Webshop med et kasseapparat modul, der kan håndtere 
”dørsalg” fra kontoret og salg på f.eks. ATF o. lign. 
Mødet 14042021: Er alle nødvendige oplysninger vedr. Webshop tilvejebragt? Ligger der en 
færdig plan for endelig flytning af Webshop 

Referat: HB diskuterede Webshops forskellige udfordringer. Blandt andet med varer der på det 
nærmeste er obsolete. Problemer med lagerlister fra tidligere, der ikke afspejler realiteten. 



 

SEK Side 9 af 12  Referat HB-møde 26052021.docx 

Handelsudvalget er tillige udfordret omkring WP kodningen på dele af webshoppen. 
Mødet 14042021: KAS rykker for PW eller bliver flytning en meget tung affære 
Mødet 09062021: Webshop flyttet i kopi til testmiljø for eftersyn, ingen væsentlige 
udfordringer til nu, handelsudvalg må sikre at alt er ok, inden endelig flytning. 

Beslutning HB bevilliger det ønskede kasseapparatmodul, som kan styrke salgsdokumentation på 
handel via dørsalg og markeder. Det besluttes at antenner fremover ikke skal være en del af 
Webshops sortiment. FM skaffer manglende info omkring Webshop fra tidligere HB 
Mødet 09062021: Efter mødet er webshop konstateret 100% i orden. Det aftales af SEKR 
med OZ1BV at sikre de nødvendige certifikater og sikkerhedsopdateringer på Webshop. 
Derefter lukker SEKR endegyldigt for det tyske Webhotel. 

Svarskrift:  
Send til:  
Ja  Nej  Blank  

 

5.14  

Sag: 20308 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Udvalg der mangles Sider: 0 
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, 
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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 
 
 
 

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  

 

FØLGENDE PUNKTER ligger over til informationsudvalget er klar: 
 

5.15  

Sag: 21004 Ansvarlig: OZ5WU Titel: EDR-strategi for fremtiden Sider: 1 
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 24022021:  
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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. 

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

 

5.16  

Sag: 21005 Ansvarlig: OZ5WU Titel: EDRs Lokal afd. ++ Sider: 0 
Bilag: -  
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. 
 

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  

 

5.17  

Sag: 21006 Ansvarlig: OZ Titel: Nyt promotion materiale Sider: 0 
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  
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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 

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: EDR kontaktet af sommerlejrudvalget for promotion samt præmier. Fremtid som 

interessegruppe? 
Vi skal have flere ny til at give input til hjemmesiden. Webmaster søger med lys og lygte. 
 

 

9 Fastsættelse af næste møde. 
Dato: 7. juli 2021 kl 17:00 i Odense 

 

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