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Velkommen til EDR’s marts klumme i RDE-Posten 
 

I denne klumme vil Vi blandt andet fokusere på at det i 2022 er valgår til EDR’s repræsentantskab (RM). Det 
er nok et emne som en del vil sig åhh NEJ! Til.  
Men hvis vi fremover skal have EDR til at kunne efterleve sin formålsparagraf, så skal foreningen have nogle 
ledende organer, der aktivt kan og vil tage del i det arbejde, ellers overlever EDR ikke. 

 Vi skal ganske enkelt have yngre kræfter, det fordomsfrit vil give deres bidrag til fremtidens EDR, med 
ombord.  
Nu vil mange af jer sikkert tænke og sige at dét har jeg ikke tid til, dertil kan jeg så fortælle at så længe I ikke 
går efter en plads i EDR’s hovedbestyrelse, er det ikke slemt: 

• Ét fysisk møde i november i valgåret og maksimalt 1 til 2 sager til elektronisk behandling pr. måned 
når det går vildt for sig. 

Fremtidigt kan der for at gøre RM mere aktivt, blive tale om at RM mødes virtuelt, et per timer, måske en 
gang om måneden. Emnerne der kan diskuteres i et virtuelt forum, bør være alt der handler om at fremme 
”Verdens Bedste Hobby” og hvordan gør vi den indbydende for yngre mennesker, så de bliver en del af 
vores fællesskab. Der køres pt. forsøg med den mødeform i det nuværende RM og jeg glæder mig til at vi 
kan bringe disse erfaringer med ind i den næste RM-samling. 

I skal heller ikke snydes for en lille ”opgave” oversigt, omfattende de emner RM bør tage sig aktivt af: 

• Udarbejdelse af strategier for fremtidens EDR, i samarbejde med hovedbestyrelsen 
• Skabe rammebetingelserne for forbedrede forhold for alle danske radioamatører 
• Være med til at understøtte klubber og lokalafdelinger i RM-medlemmets hjemområde. 

For at gøre disse opgaver realisable uden at slide ildsjæle op, skal vi have flere hænder med ombord. 
Repræsentantskabet består af 34 medlemmer i flg. EDR’s vedtægter. Til valget i 2020 var der i tre af fem 
regioner ikke opstillet nok kandidater til at udfylde de pladser den pågældende region havde ret til: 

• Region Nordjylland: 3 mandater – 2 opstillede – 1 tom stol 
• Region Midtjylland: 8 mandater - 8 valgt 
• Regions Syddanmark: 9 mandater – 9 valgt 
• Region Sjælland: 5 mandater – 3 opstillede – 2 tomme stole 
• Region Hovedstaden: 9 mandater – 3 opstillede – 6 tomme stole 

Som I kan se, er NI ud af 34 pladser tomme! Det må og skal vi have ændret på hvis I vil have en forening der 
kan tale danske Radioamatørers sag overfor myndighederne og deltage i det vigtige internationale 
samarbejde med andre landes radioamatør foreninger. 

En meget naturlig forklaring på de manglende kandidater er helt sikkert de uendelige stridigheder, der i 
årevis lammede EDR og forhindrede ethvert skridt fremad.  
Det klima har den nuværende hovedbestyrelse (HB) fået afmonteret. Konsekvensen heraf var at vi i 
november 2021 havde det mest fredelige og konstruktive RM-møde i mands minde.  
Derfor kan Vi kun opfordre alle der har lyst til at bringe EDR videre af den vej vi er startet på at bygge i den 
nuværende HB. Vi er lige startet på at gennemdigitalisere EDR. Der kommer et nyt administrationssystem, 
forbundet med Webshop og EDR’s fremtidige Community. Denne øvelse er nødvendig da vi indenfor de 
næste par år må sige farvel til vores dygtige forretningsfører. Forretningsføreren ønsker til den tid at nyde 
sit otium. Vi kan nok heldigvis låne hende nogle timer pr. år til at foretage den kundepleje hun er så 
fabelagtig til at gøre. 



 
 

Der er altså RIGELIGT at se til specielt for HB-medlemmerne, som også gerne så mulighed for at få lidt mere 
støtte fra RM’s medlemmer. 

Heldigvis er det ikke svært at opstille til valget til repræsentantskabet. På seneste RM møde blev EDR’s 
vedtægter ændret så man kan opstille til valget blot ved at være medlem i EDR. Karenskrav er fjernet. 
Derfor skal I blot anmelde jeres kandidatur på en kandidat formular som sendes pr. e-mail til 
kontor@edr.dk. Formularen kan I allerede nu rekvirere hos HB’s sekretær på e-mail sekr@edr.dk, som med 
glæde vil sende jer formularen. 

Tidslinje for RM-valg 2022: 

• Kandidatur til RM-valg 2022 skal anmeldes til kontor@edr.dk senest 15. juni 2022 
• Afstemningen til RM-valget foregår fra 1. august 2022 og stemmesedler skal være modtaget på 

EDR’s kontor i Odense med posten d. 31. august 2022.  
• Stemmeoptælling sker i første uge af september, hvorefter resultatet offentliggøres på edr.dk og i 

OZ. 
• Det nyvalgte repræsentantskab mødes d. 19. november 2022 i Odense. 

Lidt anden EDR-info: 
Der har ikke været større sager fra IARU R1 siden årsskiftet, når der ses bort fra nogle få dokumenter. Lige 
nu arbejder de interne arbejdsgrupper i IARU videre med ”#ShapingTheFuture”, så snart der kommer nyt i 
den anledning vil I blive informeret herom. 

Der skulle have været et ordinært IARU møde her i foråret, det er blevet udskudt på grund af Covid19 
situationen som jo ikke alle steder er lige så gunstig som i Danmark. Som det ser ud nu, kommer mødet til 
at ligge i samme periode som HAM RADIO 2022 i Friedrichshafen i Sydtyskland. Om det så kommer til at 
ske, efter de seneste dage i Centraleuropa må de kommende uger vise. Ukraine krisen har allerede givet 
anledning til en del ”støj”, for hvad gør vi nu. 

Er vi neutrale eller? 
IARU har udsendt følgende meddelelse som reaktion på Ukraine krisen: 

 

Oversættelse: 
Som svar på de seneste verdensbegivenheder har International Amateur Radio Union udsendt følgende 
erklæring: "IARU er en apolitisk organisation, der fokuserer på at fremme og forsvare amatørradio og 
amatørradiotjenester. Amatørradiotjenesten handler om selvinstruktion ... 

Sagt på en anden måde er vi neutrale i flg. IARU. Lidt anderledes er holdningen hos nogle af NRAU’s 
medlemmer, men de har jo også russerne lidt tættere på. Siden statement er udsendt, er der sket et 
jordskred bla. I sportens verden, derfor kan holdningen hos IARU ændre sig. 

Men de Ukrainske amatører fået sendeforbud i flg. Den undtagelsestilstand Ukraines parlament vedtog d. 
23. februar. At kontakte en Ukrainsk amatør kan være livsfarligt for denne og/eller familien, så lad være 
med det. 

På vegne af EDR’s HB – OZ4VW Arne og OZ5WU Michael 
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