EDR’s nyhedsbrev september 2022
Velkommen til EDR’s september klumme.
Med starten på september måned, er sommerferien ovre for de fleste. Det er blevet tid til at deltage i
aktiviteter i EDR’s lokalafdelinger / Radioklubber og måske også i nogle at de aktiviteter der arrangeres på
tværs af landet. Udover alle aktiviteterne i lokalafdelingerne er det værd at huske disse EDR
arrangementer:
•
•
•

DIY temadagene i Herning 8. oktober og Frederikssund 15. oktober (se annonce)
Husk at købe billet på EDR’s Webshop.
Amatørtræf Fyn 6. november i FKS-hallerne i Odense, se yderligere på https://atf.edr.dk/
QO-100 simpelt og godt i Odense – EDR HQ d. 25. november. (under planlægning)

Valget til EDR’s kommende repræsentantskab er nu afsluttet, med en stemmedeltagelse på 30%. Denne
valgdeltagelse er ikke prangende. Sandsynligvis fordi de allerfleste EDR medlemmer ikke orker vedtægts
snak. Heldigvis ser det ud til at det kommende RM-2022 bliver tilført så mange ny kræfter, så det er muligt
at få ordentligt gang i fortsat planlægning og implementering af fremtiden i EDR.
Drømmescenariet er jo at de af jer valgte repræsentanter i EDR’s repræsentantskab er aktivt deltagende i
udviklingen af foreningen. Her kan både EDR-medlemmer og potentielle medlemmer alle som en gøre en
storforskel!
I kan sørge for at være i tæt dialog med repræsentanter, der er valgt i jeres egen region, sørge for at de
kommer på besøg ofte i lokalafdelingerne. Kort sagt være med til at gøre EDR til en levende forening fra
ende til anden.
Kan dette lykkes, vil de sidste mure fra fortidens topstyrede hierarki kunne udviskes endeligt. Vi kan vel
med rette kalde processen for EDR’s Perestrojka.
Resultatet at RM-valg 2022, vil blive annonceret på EDR.dk og Facebook d. 6. september sidst på dagen.
Derefter ved I alle hvem der er jeres repræsentanter de næste to år.
I forenings regis er der to vigtige datoer de nærmeste måneder, der skal holdes for øje:
•

Frist for indsendelse af forslag til RM-2022 er lørdag d. 8. oktober 2022 kl. 23:59:59 CET
Forslag skal sendes til EDR’s sekretær på sekr@edr.dk

•

Det Ordinære Repræsentantskabsmøde 2022 finder sted i Odense lørdag d. 19. november, med
start kl. 10:00 CET.
Nøjagtig adresse oplyses senere.

Vedrørende vores udfordringer omkring 23cm med videre, er der desværre endnu ikke noget nyt at sige. I
må væbne jer med tålmodighed til næste klumme.
#shapingthefuture arbejdet kører videre efter IARU region1s planer. For de der måske ikke har stiftet
bekendtskab med projektet, gentages informationen her

#ShapingTheFuture #BePartOfTheFuture

Som er IARU region1’s ”fancy” titel på det fælles moderniserings og overlevelses projekt for
medlemsorganisationerne i IARU region1, kommer I til at se meget mere til fremad. #shapingthefuture er
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egentlig ikke ”fancy” men et godt moderne udtryk, som vækker genkendelse hos de yngre generationer,
derfor er valget god moderne kommunikation, som vi alle bør tage imod med kyshånd.
Derfor vil I kunne se og følge os på alle sociale platforme, som Facebook, Instagram, Linked-In og Twitter
mfl. Og hvorfor så det? Tjoh! undersøgelser og praktisk erfaring fra andre Nordeuropæiske lande viser at
aktiv tilstedeværelse på sociale platforme medfører positiv medlemstilgang som kan eliminere tidligere
tiders kalkulerede medlemsafgang (naturlig) ved at have én vare på hylden! Et medlemsblad kun for
medlemmer.
På samme måde må vi som medlemsorganisation i IARU, gøre en dyd af at følge deres anvisninger og råd
om modernisering, helt på samme sæt og vis som var det båndplaner. Ellers vil EDR ikke have en fremtid.
Det skal EDR have for at være til stede i bl.a. forsvaret af vores frekvenser og al anden kontakt til de
overordnede nationale myndigheder. Vi skal de huske at vi repræsenterer ALLE danske radioamatører!
I vil også nu kunne gøre brug af EDR’s antenneudvalg til rådgivning INDEN I starter en proces omkring
opstilling af antenner på jeres QTH. Når forfatteren skriver INDEN, er det simpelthen fordi mange
antennesager tabes på gulvet og enden med et NEJ fra myndighederne, hvis der opsættes noget uden
tilladelserne, er på plads.
Antenneudvalget kan kontaktes på: antenner@edr.dk mail hertil havner hos sekretæren som sørger for
fordeling til udvalgets medlemmer, som derefter kontakter jer om jeres sag.
Husk også at gode ideer er meget velkomne, sammen med ris og ros, alt dette kan leveres til sekr@edr.dk
som vil bringe jeres inputs videre på HB’s møder.
Skribenten skal samtidig beklage den lidt korte klumme denne gang, desværre har et fænomen der kaldes
arbejde taget alt for megen god til.

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

Fremtiden kommer ikke af sig selv!

#ShapingTheFuture #BePartOfTheFuture
Kom med ombord!

Hvis du vil være med til at fastholde den rejse EDR startede i november 2020.
•
•
•
•

Hvis du mener vi skal udvikle og forynge EDR
Hvis du vil være med til at forsvare vores spektrum
Hvis du vil være med til af forbedre vores forhold ift. antenneret og støjbekæmpelse.
Hvis du vil være med til at forbedre vores uddannelse og viden.

Jo flere vi er, jo stærkere er vi!
OZ5WU / OZ4VW

Side 2 af 2

EDR nyhedsbrev 01.09.2022.docx

