
 

EDR’s Hjørne   
 

OZ5WU / OZ4VW  
 

Velkommen til EDR’s oktober klumme. 
 

Med starten på oktober måned, er det blevet EDR’s sekretærs tid til at holde lidt sommerferie, derfor må I 
nøjes med en ganske kort nyhedsbrev denne gang, skrevet i 32gr på en hotelaltan på Rhodos. 

Der er rigtig god gang i forberedelserne til dette års Amatørtræf Fyn (ATF-2022). Den overordnede logistik 
er helt på plads inklusive arrangering af god bespisning for dem der ønsker det. Der vi kunne købes 
madbilletter på forhånd i EDR’s webshop. 

HUSK at købe madbillet på forhånd, ellers er der IKKE mulighed for mad på ATF 

Som noget nyt har ”organisationskomiteen” slået et ordentligt slag for at få diverse interessegrupper til at 
stille op med udstilling/information om deres hjørne af ”Verdens Bedste Hobby. Skulle vi have glemt at 
puffe til nogen interessegrupper, er I meget velkomne til at kontakte os på aft@edr.dk eller sekr@edr.dk  
Interessegrupperne skal være opmærksomme på at det koster GRATIS at få de nødvendige borde til deres 
udstillinger. 
Al information om ATF-2022 findes med løbende opdateringer på: https://atf.edr.dk/ 

ATF-2022 afholdes søndag d. 6. november i FKS-Hallerne i Odense 

I skal også huske at EDR afholder to temadage i oktober måned, der er stadig god plads begge dage, så kig 
forbi EDR’s Webshop og køb en billet. 

DIY-temadagene i Herning 8. oktober og Frederikssund 15. oktober se annonce på 
edr.dk 

QSL-Centralen har udsendt 3. omgang kort til alle jer der benytter den service i den sidste uge af september 
måned. 

I IARU region1 regis foregår der stadig meget vigtigt arbejde for at vi kan beholde vores 23cm bånd! I 
værste scenarie kan vi miste dette fantastiske bånd.  
Takket være DARC & RSGB er der blevet lagt et kæmpe arbejde i at bevise at radioamatør aktivitet ikke 
påvirker satellitnavigationssystemerne der arbejder inde i 23cm båndet, som vi jo kun har sekundær 
adgang til.  
Som verden ser ud nu, kan vi beholde vores sekundære status i mindre bidder af det 60MHz segment vi pt. 
har. Samtidig bliver der loft over maks. effekt i dele af det vi måske kan beholde adgangen til.  
IARU Region1 har bedt alle medlemslande om at rejse 23cm problematikken overfor de respektive 
nationale telemyndigheder. Derfor har EDR anmodet om foretræde for styrelsen snarest muligt. Formålet 
vil være at give embedsmændene EDR’s syn på problemerne og høre styrelsens tanker om 
problemstillingen. Håbet er selvfølgelig at de enkelte CEPT-lande i fællesskab bliver enige om at lade os 
beholde mest muligt på 23cm. 

I skal også huske områdemøderne, hvor I jo forhåbentlig kan møde jeres nyvalgte RM-medlemmer, for husk 
det er dem i skal gå til med sager i ønsker ændrede eller ny gode ideer. Områdemøderne afvikles i følgende 
orden: 

• Områdemøde Region Sjælland i OZ3RIN, Ringsted afdeling d. 5. oktober kl. 19:30 
• Områdemøde Region Hovedstaden i OZ5BAL, Ballerup afdeling d. 6. oktober kl. 19:30 
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• Områdemøde Region Nordjylland i OZ7MOR, Mors-Nordthy afdeling d. 10. oktober kl. 19:30 
• Områdemøde Region Midtjylland i OZ8H, EDR Herning afdeling d. 26. oktober kl. 19:30 
• Områdemøde Region Syddanmark i EDR HQ i Odense d. 12. oktober kl. 19:30 

 

Nu er der så liige en gentagelse fra sidst, ganske enkel fordi det er hamrende vigtigt og nødvendige for 
EDR’s fremtid: 

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. 

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. 

Resultatet at RM-valg 2022, er blevet annonceret på EDR.dk og Facebook d. 6. september. Som er service til 
RDEs læsere bringes den samlede oversigt over valgte RM-medlemmer sidst i dette nyhedsbrev. Derefter 
ved I alle hvem der er jeres repræsentanter de næste to år og I skal bare ”bruge” jeres kandidater til at 
fremme jeres meninger og ideer. 

#shapingthefuture arbejdet kører videre efter IARU region1s planer. Der er ikke så meget nyt at skrive om 
fra projektet i dette nyhedsbrev og dog. I nær fremtid vil I kunne stifte meget mere bekendtskab omkring 
eksotiske sociale platforme som Instagram, Twitter, Facebook mv. 

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! 
Resultat af valg til repræsentantskabet 2022 

Region Nordjylland: 4 mandater         
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Bo V Fyhring OZ8BLR 29 2 Valgt 
Steffen Hesselager OZ8Y 24 4 Valgt 
Bjarne Poulsgaard OZ1JEE 39 1 Valgt 
Benny Haage Sørensen OZ7QQ 28 3 Valgt 
Region Midtjylland: 8 mandater         
Jan Anderschou OZ3QY 54 4 Valgt 
Arne Fast Hansen OZ4VW 79 1 Valgt 
Finn Holmegaard OZ7ABM 41 8 Valgt 
John Kristiansen OZ1QZ 55 3 Valgt 
Kaj Kaalund  OZ4KAJ 43 7 Valgt 
Arne Lund OZ1GRL 45 6 Valgt 
Martin Mortensen OZ3MC 65 2 Valgt 
Jens-Ole Mørup OZ1LWT 50 5 Valgt 
Region Syddanmark: 8 mandater         
Lone Christensen OZ9LO 80 1 Valgt 
Poul Damberg OZ1AMK 35 10 2. suppl. 
Ivan H. Fredensborg OZ1HYG 47 5 Valgt 
Lars Henneberg OZ1HPS 44 7 Valgt 
Flemming Hessel OZ8XW 29 11 3. suppl. 
Lars Peter Larsen OZ1ETP 52 3 Valgt 
Bjørn Madsen OZ6OM 45 6 Valgt 
Steen Nielsen OV7B 37 9 1. suppl. 
Knud Pedersen OZ1CWM 18 13 5. suppl. 
Bjarne Schmidt OZ1CWP 43 8 Valgt 
Jan Sørensen OZ1IZL 26 12 4. suppl. 
Kjeld Bülow Thomsen OZ1FF 52 3 Valgt 
Torben Olav Wridt OZ6TW 73 2 Valgt 
Region Sjælland: 5 mandater         
Palle Preben-Hansen OZ1RH 41 1 Valgt 
Sven Lundbech OZ7S 35 2 Valgt 
Jes Ottosen OZ9P 27 5 Valgt 
Jørgen Rømming OZ0J 31 3 Valgt 
Michael Wehnert OZ5WU 28 4 Valgt 
Region Hovedstaden: 9 mandater         
Allis Andersen OZ1ACB 47 3 Valgt 
Thomas Andersen OZ1AA 35 7 Valgt 
Hans Elfelt Bonnesen OZ5RB 38 5 Valgt 
Bo Christensen OZ1DJJ 36 6 Valgt 
Arne Henrik Jensen OZ9VA 48 2 Valgt 
Erik Trudsø Jespersen OZ5MU 29 8 Valgt 
Ole Püschl OZ1OP 43 4 Valgt 
Ivan Gyllich Stauning OZ7IS 49 1 Valgt 
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