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Velkommen til EDR’s november klumme. 
 

Årets 11. måned november er starten på vintertid – Det er forhåbentlig også starten på projekter i shack’et 
eller endnu bedre i EDR’s lokalafdelinger. Mange vil nok sige hvorfor geniet mener det er bedre i 
lokalafdelingerne. Jo ved at skabe alt fra rævemodtagere til næsten alt for store SHF PA-trin i lokalafdeling 
giver gode muligheder for vidensdeling, at kunne få hjælp når noget driller etc. Samtidig er det ganske 
sundt at socialisere med andre radioamatører face to  face. Sådanne aktiviteter kan også bidrage til at få ny 
folk med ombord og måske ny certifikater her og der. 
Aktiviteter af førnævnte karakter skaber liv i klubberne og kan være med til at flytte stagnerende 
lokalafdelinger fremad og få en livsnødvendig medlemstilgang. I mange tilfælde vil det hjælpe jer og jeres 
naboer om I etablerer samarbejder eller måske overvejer at fusionere, hvis I, i dag er ude i en størrelse med 
både medlemstal og lokaleforhold som forhindrer at vokse. Men lad nu være med bare at gå på 
strandhugst, det skaber uhelbredeligt nag, som kan skade i mange år.  
Og hvorfor så denne interesse for de lokale afdelinger og klubber – Jo det vil være rigtig godt om det er ude 
hos jer i lokalafdelingerne: 

• Potentielle radioamatører bliver endeligt vaccineret med radiobacillen.  
• Modtager certifikat undervisning og undervisning i praktisk radiobenyttelse. 
• Bliver en del af det lokale klubliv, både mht. projekter og heftig radioaktivitet. 
• Og sidst men IKKE uvæsentligt løser et EDR medlemskab. 

Meget af ovenstående kræver en del nytænkning, herunder en god del vidensdeling. Det skader jo ikke om 
I deler informationer om f.eks. byggeprojekter med andre, det kunne jo være at et jysk projekt også 
fængede på Bornholm eller omvendt. Så slipper I også for at opfinde for mange dybe tallerkner. 

Noget andet som også er oppe i tiden med pæn fremgang og aktivitet er ”Interessegrupper” der mødes i 
digitale klubhuse på f.eks. Jitsi og lignende. Der er grupper omkring 23cm, Linux og GW med stor aktivitet til 
gavn for Verdens Bedste Hobby. Der kommer sikkert flere til efterhånden som I opdager 
Interessegruppernes eksistens, eller selv tager fat og etablerer nogle. I forbindelse med ATF er der i år som 
nyskabelse  pæn repræsentation fra adskillige Interessegrupper, med egne udstillinger og ildsjæle der vil 
dele deres store viden med alle interesserede. Så HUSK: 

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

Al information om ATF-2022 findes med løbende opdateringer på: https://atf.edr.dk/ 

Senere i november måned, mere nøjagtigt d. 19. november er der ordinært EDR repræsentantskabsmøde i 
EDR HQ i Odense, hvor der skal vælges formand og ny hovedbestyrelse. 
Som noget godt nyt er der i år et næsten fuldtalligt repræsentantskab, der skulle vær 34 medlemmer og der 
er 33 denne gang. Der er en del ny ansigter denne gang. Det ny blod i repræsentantskabet kan forhåbentlig 
medvirke til et mere aktivt og synligt repræsentantskab, for det har vi alle behov for. 
I må gerne deltage i at aktivere jeres repræsentantskabsmedlemmer ude i regionerne, så de får nogle 
indspark fra den virkelige verden, I må også holde dem lidt til ilden så de ikke glemmer jer. 
For de der har lyst til at læse RM-pakken kan den hentes på dette link: https://www.edr.dk/rm-
dokumenter/  
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#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! 
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