
 

EDR’s nyhedsbrev december 22   
 

OZ5WU / OZ4VW  
 

Velkommen til EDR’s december nyhedsbrev. 
 

Siden sidst har EDR’s nyvalgte repræsentantskab (RM) været samlet i Odense d. 19. november, til det årlige 
ordinære repræsentantskabsmøde. Klummeskribenterne giver her deres objektive referat af dagen. 

Formandens beretning. 
EDR’s formand OZ4VW Arne aflagde sin mundtlige beretning om ”rigets tilstand”. Formanden konstaterede 
at det havde taget megen god tid at slippe ud af Covid19’s favntag. Men at EDR nu var godt på vej igen med 
aktiviteter, både områdemøder, med ris og roser og alt det, det hele handler om: vores hobby. Blandt 
andet kan nævnes EDR’s sommerlejr, Spejdernes Landslejr SL-2022 på Sjælland, Ræveløbere til mesterskab 
i Sverige og deltagelse i YLRA Finland, alle steder med EDR flaget oppe og hænge højt og tydeligt. 
EDR har i 2022 fået endnu en aktivitet at tage vare på: Amatørtræf Fyn, som EDR har overtaget ansvaret for 
fra OZ1IZL Jan. ATF-2022 under EDR’s vinger har været en ganske pæn succes, med mange gæster, 
interessestande og lidt udstillere. Det er helt sikkert en aktivitet som EDR vil tage ansvar for også i 2023, 
med de justeringer vi har erfaret ved afviklingen af dette års ATF. 
Medlemsbladet OZ er i god gænge under OZ1JS Jørgens kyndige vinger. OZ er i sin moderne form ganske 
populært blandt læserne, men endnu bedre er næsten at vore udenlandske kolleger misunder os det flotte 
resultat OZ1JS disker op med hver anden måned. Der er dog et ”større” problem med fremtidens 
udgivelser, redaktøren mangler STOF til kommende udgivelser. Stoffet kan primært kun komme fra 
skribenter i radioamatørernes egne rækker. Derfor kan der kun opfordres kraftigt til at fatte pennen og 
begå et værk og sende dette til redaktion@edr.dk. 
IARUr1 blev også berørt, her er der to meget vigtige pinde. IARUr1’s strategiarbejde for at fremtidssikre 
vores hobby #shapingthefuture, som jo i bund og grund handler om at få ny unge til at tage amatørradio til 
sig som deres hobby, idet vores fremtid ellers er meget truet.  
IARUr1’s arbejde med at sikre vore frekvenser blev også nævnt, da vores 23cm bånd pt. er truet og 
truslerne mod vore bånd kan ses stige i fremtiden. Alle bånd over 70cm er i fare, da de potentielt kan 
bruges til mobilbredbånd og vore HF bånd er truet af elektrisk støj, bla. trådløs ladning af elbiler i fremtiden 
vil udgøre et meget stort problem.   
Formanden omtalte tillige det store og vigtige arbejde kontoret i Odense under Lones kyndige ledelse gør 
for at binde det hele sammen i dagligdagen, samt OZ2LP Leif store indsats med at få EDR’s QSL service til at 
virke til perfektion og sidst men ikke mindre væsentligt OZ3BP Børges arbejde som altmuligmand. Alt 
sammen uundværlige brikker i at kontoret virker til gavn for EDR og de aktive danske radioamatører. RM-
valget blev afviklet, der var flere opstillede kandidater end ved  de forrige valg. Desværre var der kun 
kampvalg i en region kreds ,resten gik til fredsvalg. Heldigvis er der flere ny ansigter i RM, endda også et par 
yngre mellemmer i det kommende RM. 

Herefter blev beretningen debatteret af RM, der endte med at godkende formandens beretning med 
applaus. 

Aktivitetsplan, budget og kontingent. 
Herefter blev plan for aktiviteter i 2023 fremlagt, her de vigtigste punkter: 

• Idriftsættelse af ”DigiEDR” aka EDR Community, som er EDR’s fremtidige hjemmeside / 
medlemsservice portal. 

• Digitalisering af fremtidens EDR-valg så vi kan undgå de store omkostninger til stemmesedler og 
porto. 
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• Implementering af ny QSL-service – via DARC: Print on demand i Tyskland af QSL-kort. 
• Seks temadage afholdt pr. år i HQ, samt i skiftende landsdeles lokalafdelinger/klubber. 
• EDR's HB vil været repræsenteret på alle Ham Days, loppemarkeder mv. 

Budget og kontingenter: 
Kassereren og formanden gennemgik poster i budgettet som afviger fra tidligere, herunder et betydeligt 
mindre salg i webshop, som sikkert skyldes at medlemmerne er holder igen på grund af den økonomiske 
situation i verden. Formanden redegjorde for forholdende omkring renoveringsprojekter i HQ og den 
mangel der har været på håndværkere frem til Q4 2022. 

Kassereren OZ7ABM gennemgår kort kontingentlisten og de argumenter der ligger bag stigningerne og 
henviser til forøgede trykomkostninger, dyrere el og varme mv. 
Repræsentantskabet ønskede kampagne-, ungdoms- og støttemedlemsskaber friholdt af stigninger, så de 
fastholdes på 2022 niveau. 

Repræsentantskabet vedtog derefter aktivitetsliste, budget og kontingentliste enstemmigt. 

Sager til behandling 
Under dette punkt var der den sædvanlige omgang vedtægtsrettelser. EDR’s HB bidrog med i alt 4 sager 
vedr. rettelser og optimering, som blev vedtaget. 
HB havde et forslag om at tillade streaming fra Repræsentantskabsmøder på f.eks. YouTube, for at give 
medlemmerne adgang til at følge arbejdet og dermed få mere åbenhed. Dette faldt ikke umiddelbart i RM’s 
smag, hvorefter HB trak forslaget.  
OZ3QY Jan havde et forslag om at Repræsentantskabet etablerer en tænketank med det formål at 
formulere en politik for EDR’s overordnede udvikling.  
Efter nogen debat, vedtog RM forslaget med et smalt flertal. Det er så op til forslagsstiller at effektuere 
forslaget 
OZ7S Sven, havde et forslag om at nedlægge Ham Radio Certificate ApS, der skal benyttes hvis EDR får 
mulighed for at administrere kaldesignaler, motiveringen var at der ikke er et behov. RM debatterede 
forslaget hvorefter det blev afvist med stort flertal. 
OZ7S Sven, havde også et forslag om at EDR skal  deltagelse i relevante standardiseringsarbejdsgrupper, for 
at sikre vore interesser i standardiseringsarbejdet. RM diskuterede sagen, det er kompliceret stof, som det 
kan være svært at finde hænder til. RM vedtager forslaget og pålægger HB at finde folk til opgaverne. 

Valg af formand 
Siddende formand OZ4VW Arne, genopstillede, da der ikke var modkandidater, var der genvalg med 
applaus. 

Valg af HB og HB-suppleanter 
Til HB genopstillede OZ1HPS Lars, OZ5WU Michael og OZ7ABM Finn. OZ6TW Torben meldte sit kandidatur 
sammen med OZ1ETP Lars Peter og OZ0J Jørgen. De opstillede blev valgt uden modkandidater 

Efter lidt jagt lykkedes det at finde tre suppleanter til HB: OZ1AA Thomas, OZ1JEE Bjarne og OZ8BLR Bo. 

Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant 
Genvalgt som interne revisorer OZ1ACB Allis og OZ9VA Arne. Valgt som revisorsuppleant OZ1CWP Bjarne. 

Fastsættelse af dato og mødested for næste års repræsentantskabsmøde 
Næste ordinære RM-møde afholdes d. 18. november 2023 i Odense kl. 10:00 

Hele RM-mødet blev afviklet i en rigtig god og venlig tone, med passende plads til humor mv. Så de gode 
takter fra RM-2021 ser heldigvis ud til at fortsætte. 
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Når dette læses er I alle vel nok ved at gå i jule-mode frivilligt sammen med det ganske land. 

Derfor ønskes alle Danske radioamatører en rigtig Glædelig Jul og et lykkebringende Nytår 

 

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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