Referat FOR HB-MØDE 14. april 2021
EDRs KONTOR, KLOKKESTØBERVEJ 11, 5230
ODENSE M

Virtuelt møde på Teams

lssdMødetid: onsdag d. 14. april 2021 klokken: 19:30
Indkaldte
Formanden, HB – Lone, Kontoret
Afbud:

1

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling: Mødeleder Arne OZ4VW
Ja

2
2.1

Referent: OZ5WU

Nej

Blank

Beretninger fra; Kontoret (medlemsudvikling, henvendelser, mm.) QSL
bureau, og udvalgene.
Ansvarlig: OZ4VW

Titel:

Formanden

Sider: 1

Beretning: FM orienterede generelt og måtte se sine emner flyttet til sager på dagens dagsorden
Ansvarlig: OZ5WU Titel: Sekretæren
Sider: 1
2.2

Beretning: Sek har ganske travlt med job og med at få tunet basisdokumenter som kommissorie skelet
etc. up to date.
Ansvarlig: Lone
Titel: Kontoret & QSL-Bureauet
Sider: 1
2.3
Beretning: Kontor er i god gænge – Kontoret er kontakten på henvendelse via EDR.dk. Kontor
formulerer nyt velkomstbrev. Kontoret efterlyser opdateret promotion materiale.
Efterlyser de nordiske blade. Kontoret efterlyser information til medlemmerne

2.4

Ansvarlig: -

Titel:

Handelsudvalg

Sider: 1

Beretning: Handelsudvalget realiserer ”skrot”, pris fastsættes på næste HB.
Kontor og handelsudvalg leverer annonce materiale til 1JS senest 25/4
Ansvarlig: Titel: IARU
2.5

Sider: 1

Beretning: IARUr1 har søsat et ”hvordan” bliver vi mere tidssvarende og hvordan skaffer vi flere
medlemmer. FM/HB arbejder på at finde kvalificerede Danske delegerede.
World amateur Day d. 18/4 repræsenteres af EDR med en event med call 5P0WARD
Ansvarlig: Titel: Informationsudvalget
Sider: 1
2.6

Beretning: Udvalget arbejder pt. med de grundlæggende principper udvalget fremad skal arbejde
efter.
Ansvarlig: OZ4VW Titel: Teleudvalget
Sider: 1
2.6
Beretning: Invitation Temadag omkring frekvenser i fremtiden 22/4-2021. EDR deltager med to
personer. Opdatering 20042021 ENS har udskudt Temadagen til senere.
Ansvarlig: OZ5WU Titel: VUSHF-udvalget
Sider: 1
2.7
Beretning: Repeater frekvens anbefalinger udstedt til 4 repeatere siden sidste HB møde.
Sider: 1

3
SEK

Gennemgang af huskeliste.
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Bilag:
Referat:

huskelisten

4

Foreningens økonomi/saldobalance INTERN

Bilag:
Resume:
Referat:

5
5.1

Sag:
Bilag:
Resume:
Referat:
Beslutning
Svarskrift:
Send til:
Ja

5.2

Sag:
Bilag:
Resume:
Referat:
Beslutning
Svarskrift:
Send til:
Ja

SEK

Mødet 24022021: Gennemgang af regnskab 2020
Mødet 14042021: Afslutning af regnskab 2020 med udarbejdelse af HBs kommentarer,
samt gennemgang af saldobalance for Q1 2021
Excel ark
Årsregnskab 2020 kigget på detaljer. MM afleverer ultimo marts Lager lister gennemgået,
Mødet 14042021: MM har leveret endeligt regnskab for 2020
HB besluttede at afholde et formøde hvor regnskabet er eneste emne inden næste HBmøde.
Mødet 14042021: Regnskab 2020 gennemgået, HB godkender til underskrift. Udsendes når
kritiske revisorer har gennemgået regnskabet.
Saldobalance Q1 2021 gennemgået, alt ser godt ud for nuværende.

Indkomne forslag og sager til behandling

21008 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Personsag
Sider: 1
HB har modtaget information om uafsluttet økonomi fra medlem af foregående HB, samt
en af foregående HBs hjælpere. HB skal gennemgå materialet og løse udfordringen.
HB har oversendt opgørelse over modtagne kvitteringer og udbetalinger. EDR afventer
dokumentation for udgifter, ellers udbetales der ikke refusion. Altså ingen dokumentation –
Ingen refusion.

Nej

Blank

21015 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Personsag
Sider: 1
QSL service, det er den der modtager QSL-kort er den der betaler, reglen er i
overensstemmelse med IARUs regler. Derfor skal vedkommende betale kortservice også
selvom det er en forening.

Nej
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5.3
Sag:

21009

Ansvarlig:

OZ5WU Titel: EDR skal have et
medlemsforum på EDR.dk

Sider:

1

Bilag:
Resume:

EDR skal have et medlemsforum på EDR.dk. Så EDRs medlemmer frit kan diskutere
foreningens udvikling, tekniske emner m.v.
Forum skal IKKE modereres som hovedregel. Dog skal Dansk strafferet selvfølgelig
respekteres. Ligesom personangreb ikke vil blive tolereret. Brugerne skal være
Identificerbare for alle dvs. at man optræder med call og fornavn i forum, eksempel:
OZ5WU, Michael.
Der tilknyttes et ordstyrerkorps, som kan gribe ind hvis forum regler ikke overholdes.
Forumindhold skal kunne læses af alle der gider, men det skal kun være medlemmer af EDR
der kan skrive i forum.
Forum skal opdeles i Emne grupper, f.eks. Foreningsudvikling - Teknik, under
hovedgrupperne kan tråd starter, frit starte emner som de finder relevante.
Forum skal have nogle spilleregler som brugerne bliver mødt af ved indgangen:
Forslag til forum ”Ordensregler”:
Lige som på andre "WEBforums" vil der være højt til loftet her alle emner vedrørende vores
hobby og forening kan diskuteres på forum.
Husk den gode tone. Retsplejeloven gælder også på dette forum.
Opslag eller kommentarer bør ikke opfordre til aktiviteter der strider imod bekendtgørelsen
for vores virksomhed!
Rekvalme og nedgørende indfald, må henvises til andre fora..
Direkte person angreb og chikane, kan føre til udsmidning fra forum!

Referat:

HB har en god diskussion om forum eller ej, samt om det skal være læsbart for alle. Af
hensyn til EDRs troværdighed lander diskussionen i at åbne op her også. Der er også en
diskussion om forums moderation og ordensregler. HB vælger i sidste ende at tiltræde
forslagsstillers formuleringer.
Beslutning HB beslutter at lave et forum efter forslagets metode. HB tiltræder udkast ordensregler og
navngivning. Medlemskartoteket bestemmer om man har skrive ret eller ej. Alle der gider
kan læse alle forums emner og opslag. Ordstyrere indtil videre: 5WU, 4VW, 1OP
Webmaster OZ1OP Ole, etablerer forum ved hjælp af kendt freeware forumprogram.
Svarskrift:
Send til:
Ja
Nej
Blank

5.4

Sag:
Bilag:
Resume:

SEK

21010 Ansvarlig: OZ5WU Titel: HBs reaktion på leder
Sider: 1
- Udleveres på mødet
HB anmodes om at godkende et svarskrift som reaktion på OZ5WUs leder i OZ april 2021.
Formålet med svarskriftet er at vise foreningens anerkendelse af de problemstillinger,
medlemmer og potentielle medlemmer har rejst i debatterne på diverse fora hvor lederen
er blevet offentligt tilgængelig.
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Det skriftlige svar tænkes offentliggjort på edr.dk hvorefter link bliver lagt på
diskussionstrådene.

Referat:
Beslutning HB roser og godkender forslaget, det lægges på edr.dk med links ude på FB
Svarskriftet underskrives af hele HB.
Svarskrift:
Send til:
Ja
Nej
Blank

5.5

Sag:
Bilag:
Resume:

21011 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Nordiske tidsskrifter
Sider: 1
Offentliggørelse af de nordiske tidsskrifter på edr.dk fungerer ikke optimalt pt.
HB skal finde ud af hvem der skal have ansvaret og hvordan man finder ny udgivelserne hos
udgiverne. Skal Webmaster ikke have en lille hjælper?
Referat:
Alle tilgængelige NRAU-publikationer ligger på EDR.dk jf. Webmaster.
Det undersøges om ”manglende” tidsskrifter er funderet i ændret udgivnings frekvens.
Beslutning FM og Webmaster følger op.
Svarskrift:
Send til:
Ja
Nej
Blank

5.6

Sag:
Bilag:
Resume:

21012 Ansvarlig: OZ5WU Titel: EDR HF WEBSDR stationer
Sider: 1
Forslagsstiller ønsker at forbedre radioamatørernes muligheder for at foretage aflytning af
HF-bandene. Samt at deltage i DARCs baggrundsstøj målings projekt. For at give de bedste
betingelser, bør der etableres 5 modtager positioner i Danmark på steder hvorfra der ikke
sker transmission på HF-båndene.
Pt. er der fundet to lokationer, en i Sydvestjylland og en i Nordvestjylland der egner sig
perfekt til et HF WEBSDR setup. Placeringen af de sidste 3 arbejdes der på, men den ene vil
blive placeret på Bornholm, en på Fyn og en på Sjælland.
Udstyret der skal benyttes til HF moniteringen, er Kiwi-SDR med Raspberry Pi4 forbundet til
internettet.
Referat:
HB mener forslaget er en god idé, både som promovering af vores hobby og som værktøj
for amatører plaget af støj på deres QTH. Da hver modtager har flere ”kanaler” vil en være
offentligt tilgængelig, en vil dedikeres til baggrundsstøj analyse, en vil dedikeres til ad hoc
målinger, herunder pejling efter signalanalyse princip hvor flere SDR kobles sammen i
analysen.
Beslutning Foreløbigt ok – Budget til næste HB-møde.
Svarskrift:
Send til:
Ja
Nej
Blank

SEK
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5.7
Sag:

Bilag:
Resume:

21013

Ansvarlig:

OZ5WU Titel: Contest manager ønsker
tilskud til aktivitet med
Thailand

Sider:

1

Vores contest manager 2I Henning beder om et økonomisk tilskud til at afvikle en fælles
aktivitet med vore Thai kolleger i RAST. HB anmodes om Kr. 1.500,- til formålet
Referat:
Ansøgning bevilliget.
Beslutning SEK giver contest manager skriftlig besked. Done
Svarskrift:
Send til:
Ja
Nej
Blank

5.8

Sag:
Bilag:
Resume:

21014 Ansvarlig: OZ4VW Titel: Team YOTA deltagelse
Sider: 1
Bør EDR ikke facilitere for at få et hold til at deltage i YOTA contesten 22.05.2021?
Flere info findes her https://www.ham-yota.com/contest/

Referat:
FM vil gerne have deltagere under 25 år til operation fra 2 sites i Danmark.
Beslutning HB godkender at der gøres en indsats for deltagelse i YOTA contesten. FM får mulig
deltagere identificeret inden udgangen af uge 16
Svarskrift:
Send til:
Ja
Nej
Blank

5.9

Sag:
Bilag:
Resume:

Referat:

SEK

20303 Ansvarlig: OZ4VW Titel: OZ
Sider: 1
Mødet 18112020:Fremtiden redaktionelle sammensætning skal afklares, hvem skal have
ansvar m.v.
Mødet 20012021: Forfatterhonorar bestemt på RM2020, skal fastsættes til et rimeligt
niveau
Mødet 24022021:
Orientering om status fra FM
Mødet 18112020:
Ekstern layouter vil gerne fortsætte, Trykkeri vil gerne fortsætte.
Ansvarshavende redaktør er FM. Redaktionelle poster via et TEAM med en hovedredaktør.
Flere medlemsinformationer – mere fra HB/RM – Udvalgene - Lok. Afdelinger.
Indholdsfortegnelse pr. år
Mødet 02122020
HB diskuterer muligheder for at gøre OZ mere medlemsorienteret
Mødet 16122020
Organisation

Side 5 af 10

Referat HB-møde 14042021

Produktionsplan 6 gange 84 sider, trykkeriets deadline plan godkend af HB. Udgivelsesdato
for næstkommende OZ, i OZ og på hjemmesiden. Derefter overvejes om der kan lægges en
længere produktionsplan på hjemmesiden
Mødet 20012021: OZ i trykken i dag til forsendelse d. 28. januar. Annonceres på WEB og FB
d. 21. januar. Kontor bygger liste over lokalafdelinger til OZs redaktion. OZ6VG, Vagn har
gjort er sublimt job med korrektur på OZ, HB skal finde en mere til opgaven. Honorar
afregning skal ske, med minimum belastning på kontoret en gang pr. halvår. Års
indholdsfortegnelse ønskes
Mødet 24022021:
Igen et godt OZ på ved til April, med 84 siders interessant stof
Redaktionen ønsker at søsætte en lille konkurrence omkring programmering med
Amatørradio relevans.
Mødet 14042021: OZ bliver bedre og bedre og nærmer sig et rigtigt medlemsblad, som
medlemmerne er rigtigt glade for. HB arbejder på forbedringer omkring hele OZ setup
Beslutning Ansvarshavende redaktør er FM. Redaktionelle poster findes i et TEAM med en
hovedredaktør, som forhandles på plads d. 19/11 af FM.
Der arbejdes videre med en OZ opgradering af medlemsinfo delen i et tæt samarbejde med
WEB.
Mødet 02122020:
Jørgen, OZ1JS bliver OZ-koordinator / Journalist på medlemsbladet med ansvar for at der
kommer medlemsblade med relevant indhold ud til tiden. Der bevilges en Indesign licens til
OZ1JS
OZ gøres til mere et medlemsblad med medlems info og med ledere skrevet af HB
medlemmer. 1. leder OZ4VW, 2. leder OZ5WU, 3. leder OZ1OP, 4. OZ1HPS hvorefter den
næste findes
Mødet 16122020
Trykstart plan for OZ godkendt af HB. Udgivelsesdato for kommende OZ oplyses i det
aktuelle nummer. HB planlægger en længere OZ produktionsplan på edr.dk
Mødet 20012021: HB beslutter et honorar på kr. 125,- pr 1/1 side. Afregnes én gang pr.
halvår. Års indholdsfortegnelse udarbejdes fra 2019 og frem, og lægges på hjemmesiden til
download.
Mødet 24022021:
HB tager OZ status til efterretning. HB godkender programmeringskonkurrencen og
bevilliger præmier hertil.
Mødet 14042021: FM følger op på indholdsfortegnelse. OZ redaktør sætter forsidebillede
konkurrence op
Svarskrift:
Send til:
Ja
Nej
Blank

5.10

Sag:
Bilag:
Resume:

SEK

21003 Ansvarlig: OZ7ABM Titel: Webshop
Sider: 1
Efter ønske for handelsudvalget skal HB gennemgå nogle af de udfordringer
handelsudvalget har mødt i Webshop opsætningen.
Handelsudvalget beder samtidig HB se på muligheden for at få et testmiljø, så afprøvning af
ny tiltag kan ske uden at ramme produktionsmiljøet.
Handelsudvalget ønsker at udvide Webshop med et kasseapparat modul, der kan håndtere
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”dørsalg” fra kontoret og salg på f.eks. ATF o. lign.
Mødet 14042021: Er alle nødvendige oplysninger vedr. Webshop tilvejebragt? Ligger der en
færdig plan for endelig flytninge af Webshop
Referat:
HB diskuterede Webshops forskellige udfordringer. Blandt andet med varer der på det
nærmeste er obsolete. Problemer med lagerlister fra tidligere, der ikke afspejler realiteten.
Handelsudvalget er tillige udfordret omkring WP kodningen på dele af webshoppen.
Mødet 14042021: KAS rykker for PW eller bliver flytning en meget tung affære
Beslutning HB bevilliger det ønskede kasseapparatmodul, som kan styrke salgsdokumentation på
handel via dørsalg og markeder. Det besluttes at antenner fremover ikke skal være en del af
Webshops sortiment. FM skaffer manglende info omkring Webshop fra tidligere HB
Mødet 14042021:
Svarskrift:
Send til:
Ja
Nej
Blank

5.11

Sag:
Bilag:
Resume:

20308 Ansvarlig: OZ5WU Titel: Udvalg der mangles
Sider: 1
Der er ikke noget antenneudvalg, det er ikke godt da antenner er vigtige for radioamatører,
derfor bør der oprettes et selvstændigt udvalg med muskler til at opbygge ”How-To-Do” for
foreningens medlemmer og til at lægge arm med planmyndighed m.v
Der ses på forskellige muligheder for at
Der er pt. ikke et informationsudvalg, som kan have ansvar for EDRs ansigt udad til.
Overordnet bør der udarbejdes en designguide. Udvalget bør koordinere samhørighed
mellem hjemmeside – OZ – sociale platforme m.v
Født ind i udvalget må være Webmaster og Webredaktør samt specialister med tekniske
muskler.

Referat:

SEK

Ungdomsudvalg! EDR har manglet tilgang af unge danske radioamatører, dette skal der
gøres noget alvorlig og seriøst ved. Derfor skal der nedsættes et Ungdomsudvalg med lyst
og kræfter til at gøre en forskel. Vi kommet til at hente eksterne kræfter ind, hvis dette
udvalg skal have succes.
Der tales om at gå ind i DGI for at få en bedre eksponering, mulighederne skal undersøges
af 4VW
Mødet 16122020
Ungdomsudvalg! Bør have en kickstarter
Mødet 20012021: De besluttede udvalg, SKAL nu etableres rigtigt og hjælpes med
forretningsorden/kommissorie
Mødet 18112020:
SEK spørger en fornuftig kandidat til antenneudvalget.
Informationsudvalgets struktur og indhold tænkes på til det næste HB møde.
Ungdomsudvalgs opbygning og indhold tænkes på til det næste HB møde. FM ser på DGI
muligheder.
Mødet 02122020:
OZ7S, Sven stiller sig til rådighed for antenneudvalget. SEK taler med en praktisk kandidat til
næste møde
Informationsudvalg skal koordinere kommunikationen i OZ, på WEB og på Facebook,
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Instagram og Twitter. OZ1OP, Ole er med, OZ-koordinator skal med, OZ1FF, Kjeld er med,
OZ5WU er med omkring Facebook, Instagram og Twitter
Mødet 16122020
Informationsudvalgs tovholder Ole OZ1OP,
Ungdomsudvalg sættes på banen, kandidat kontaktes – det samme skal ske med spejderne
Antenneudvalg udvides med regionale medlemmer, Sj – OZ1PF, SD – Kandidat fundet,
Støjudvalg EMC – Kandidat er tilgængelig i Syddanmark FM kontakter kandidaten
Mødet 24022021: Der mangles kandidater i diverse regioner til antenneudvalg.
Beslutning Mødet 02122020:
HB beslutter at HB DO og HB-referater fremover lægges på den åbne del af edr.dk som en
del af en forbedret informationsstrategi. Informationsudvalget og ungdomsudvalg arbejdes
der videre med.
Mødet 16122020:
Informationsudvalget: Ole, OZ1OP bliver tovholder for Informationsudvalget
Antenneudvalget: udvides med regionale medlemmer: Reg SJ: OZ1PF, kandidat i Reg SD
fundet
Støjudvalg/EMC opbygges - FM + KAS taler med kvalificerede kandidater.
Mødet 20012021: Antenneudvalg udvides med OZ6TW, Torben
Informationsudvalget består af OZ1OP, OZ1FF, OZ1JS og OZ5WU
Støjudvalg udsættes til næste møde da FM mangler at tale med et par kandidater.
Mødet 24022021: Der arbejdes med flere meget seriøse kandidater til udvalgene. FM vil få
afteler på plads inden næste HB møde
Mødet 14042021: Antenneudvalg tilføjes OZ1LLY, Gert som regional hjælper i Reg
Nordjylland. Støjudvalg tilføjes OZ1BPZ, Claus som regional hjælper i Reg Sjælland
Svarskrift:
Send til:
Ja
Nej
Blank

FØLGENDE PUNKTER ligger over til informationsudvalget er klar:

5.12

Sag:
Bilag:
Resume:

Referat:

SEK

21004 Ansvarlig: OZ5WU Titel: EDR-strategi for fremtiden
Sider: 1
- Bilag 2 DARC strategipapir 2025.pdf
EDR har som forening INGEN reel strategiplan for foreningens udvikling, det har ALLE vore
IARU reg1 kolleger. Hvis EDR skal udvikles med flere og yngre medlemmer må der en
langsigtet strategi til. Strategien skal udelukkende forholde sig til emner der gavner
radioamatørbevægelsen i Danmark. ALTSÅ ikke mere vedtægtsjuristeri! Det er
skræmmende at se at tiden i mange år er blevet spildt af folk, hvis fornemmeste opgave har
været at opfinde vedtægtsændringer. Den Kurs skal EDR væk fra hvis vi vil have 100-års
fødselsdag.
HB bedes tage stilling til hvordan og hvem der udarbejder en levedygtig EDR-strategiplan
Mødet 24022021:
HB er enige i at en strategiplan er LIVSNØDVENDIG. Der skal udarbejdes en arbejdsplan med
en deadline. HB diskuterer hvem der skal deltage, aktive RM? Folk fra lokalafdelingerne?
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Mødet 24022021: HB diskuterede kort udfordringerne med at finde frivillige til at
udarbejde en ordentlig strategi for EDR. Lokalafdelingerne kan måske hjælpe, dette skal
undersøges nærmere
Beslutning HB beslutter at starte jagten på at samle en strategigruppe
Svarskrift:
Send til:
Ja
Nej
Blank

5.13

Sag:
Bilag:
Resume:

21005 Ansvarlig: OZ5WU Titel: EDRs Lokal afd. ++
Sider: 1
HB skal diskutere hvordan vi kan etablere rigtig gode relationer til ALLE EDRs lokale
afdelinger (ambassader) i dyb respekt for deres selvstændighed. HB bør også forholde sig
konstruktivt til andre foreninger der er at betragte som væsentlig infrastruktur i Danmark.
En af de små men væsentlig ting en lokalafdeling kan løse, er at hjælpe medlemmer med at
købe litteratur og dimser på nettet, uden at komme galt afsted.

Referat:
Beslutning Punktet udsættes til efter konstituerende møde i Informationsudvalget
Mødet 24022021:
Punktet afventer at informationsudvalget er kommet godt fra land
Svarskrift:
Send til:
Ja
Nej
Blank

5.14

Sag:
Bilag:
Resume:

21006 Ansvarlig: OZ
Titel: Nyt promotion materiale
Sider: 1
- ARRL-posters og promotion mappe
Med afsæt i materiale fra ARRL, skal HB diskutere om den form for materiale er brugbart for
EDR inden det overlades til Informationsudvalget at eksekvere.
Mødet 24022021: HB tilskyndes til at komme med promotion eksempler, som skal leveres
til SEK

Referat:
Beslutning Punktet udsættes til efter konstituerende møde i Informationsudvalget
Mødet 24022021:
Punktet afventer at informationsudvalget er kommet godt fra land
Svarskrift:
Send til:
Ja
Nej
Blank

6

Beretninger fra regionerne

Referat:

Ingen beretning til dette møde

6.1

SEK

Ansvarlig:

Titel:

Nordjylland
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6.2

Ansvarlig:

Titel:

Midtjylland, øst

Sider: 1

Referat:

Ingen beretning til dette møde
Ansvarlig:
Titel: Midtjylland, vest

Sider: 1

Referat:

Ingen beretning til dette møde
Ansvarlig:
Titel: Syddanmark Vest

Sider: 1

Referat:

Ingen beretning til dette møde
Ansvarlig:
Titel: Syddanmark Øst

Sider: 1

Referat:

Ingen beretning til dette møde
Ansvarlig:
Titel: Sjælland

Sider: 1

Referat:

Ingen beretning til dette møde
Ansvarlig:
Titel: Hovedstaden

Sider: 1

Referat:

Ingen beretning til dette møde

7

Fremtidig virksomhed.

Referat:

Starter en proces omkring strategiplan udvikling

8

Eventuelt.

Referat:

EDR kontaktet af sommerlejrudvalget for promotion samt præmier. Fremtid som
interessegruppe?
Vi skal have flere ny til at give input til hjemmesiden. Webmaster søger med lys og lygte.

9

Fastsættelse af næste møde.

Dato:

12. maj i Odense hvis Covid19 tillader dette, ellers på Teams til sædvanligt tidspunkt

10

Slutgennemgang og godkendelse af referat.

6.3

6.4a

6.4b
6.5
6.6

Referat:
Ja
Nej
Blank
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Kære alle
Det er nu to uger siden opslaget med OZ5WUs leder i OZ april 2021 blev slået op på diverse platforme.
Vi tænker, at det er på sin plads at komme med en lille sammenfatning af de vigtige sager I så fint har rejst
på baggrund af lederen i OZ. Alt hvad vi har noteret os vil blive behandlet seriøst og sobert. Vi vil rette op
på det vi kan gøre indenfor medlemmernes mandat og søge mandat til de ting, som kræver medlemmernes
accept. Vi har samlet følgende meget vigtige punkter op:
•

Stærk og velbegrundet mistillid til EDR, som følge af mange års evindelige interne ballader,
kombineret med manglende svar fra foreningens ledelse ved henvendelse. Samt en ”vi alene vide”
kultur.
Løsning er, at der vælges personer til EDRs ledelse som vil samarbejde om en moderne fremtid,
”Jeg alene vide” må være absolut forbudt. Dette kombineret med ÅBENHED-ÅBENHED-ÆRLIGHEDÆRLIGHED. At vedtægten efterleves så alle modtager ordentlige og relevante svar fra foreningen.
Foreningen får sit eget frie debatforum på hjemmesiden, så debat om foreningen kan ske der uden
moderation, bare en sober tone og dansk strafferet overholdes.

•

Hjælp til opsætning af antenner efterspørges meget KRAFTIGT og det med rette. Hjælp hertil har
været helt og aldeles fraværende de sidste mange år. Det er jo et emne, som medlemmerne
virkeligt ser værdi i.
Løsning: EDRs hovedbestyrelse besluttede i december 2020 at få genetableret et antenneudvalg
med de nødvendige kræfter. Der skal både være den nødvendige teoretiske viden og nogle
praktikere ude i regionerne. Målsætning er at få bearbejdet myndighederne, der hvor der er
generelle behov. Få moderniseret/opbygget en antenne How-To-Do, som medlemmerne kan
rekvirere fra kontoret eller lokalafdelingerne, som kan benyttes til at undersøge lokale forhold og
udforme ansøgning på en måde, der giver chancer for en seriøs behandling i de kommunale
forvaltninger. Vi må også være så voksne at erkende, at der vil være områder i landet, hvor det
stadig bliver endda meget op ad bakke, her tænker vi på fredninger, Natura2000 og kirkenære
områder.

•

EDR skal være meget bedre til at forklare vigtigheden af kontakten til Energistyrelsen (ENS) i
forhold til fremtidige angreb på vore bånd. Det nytter ikke at være så egocentreret, at vore
efterkommere ikke har nogle relevante bånd at arbejde på. Vi må huske på, at EDR er ALLE danske
radioamatørers talerør overfor styrelsen.
Løsning: En synliggørelse af arbejdet, så alle kan føle sig informeret. Meget godt arbejde er blevet
alt for gemt bag gardinerne i flere årtier. I skal også huske, at benyttelsen af de forskellige
frekvensbånd er aftalt internationalt, så vi kan ikke ”bare” ændre i Dannevang, sidst nogen gjorde
det kostede det 4MHz af UHF båndet, der skal vi IKKE hen igen.

•

Mange forstår ikke eller ligeglade med IARU-arbejdet og dets daglige betydning for os alle. Igen er
det mangel på information, både til EDRs medlemmer og alle jer, der er potentielle medlemmer.
Løsning: Der skal steppes OP på lokal information om IARUs mange aktiviteter. IARU er nemlig
hovedkrumtappen i alle vore båndplaner. IARU er EDRs talerør, når der afholdes møder omkring
frekvens- og støjspørgsmål internationalt. Vore modparter er her CEPT og ITU. Det var IARU, der
reddede vores rumpe, da 2m blev angrebet. Her ville EDR aldrig have fået et ben til jorden.
I skal også huske, at ENS som absolut hovedregel følger beslutninger taget i CEPT og ITU, derfor er
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det så vigtigt, at alle, der kan, støtter op om EDR og dermed IARU.
•

Mange udtrykker, at EDR-medlemskab er for dyrt, og man ikke får nogen valuta for pengene. Der
peges specifikt på et uønsket medlemsblad. Der gives udtryk for ønske om et basismedlemskab,
med fritvalgs tilkøb.
Løsning: DEN ER SVÆR! Der er to elementer i den sag. EDRs IARU-medlemskab tilsiger, at vi udgiver
en national medlemspublikation. EDRs nuværende medlemmer har via medlemsdemokratiet
bestemt, at alle skal have medlemsbladet, dog med en mulighed for at nøjes med en PDF-udgave,
med en lille rabat. Skal det ændres må I benytte medlemskab/stemmeseddel som hurtigste vej til
ændring.
Der pågår pt. et arbejde i IARU om at modernisere kommunikation m.v. Så det kan sagtens være, at
ændringerne kommer fra IARU, eller at foreningens nuværende medlemmer ser lyset.

•

EDR har været endda meget afvisende overfor ”special” interesser! Ingen nævnt – ingen glemt.
Løsning: Den ligger faktisk lige for fødderne af alle. EDRs vedtægter åbner op for interesse/specialgrupper under foreningens vinger. Så det er bare med at komme i gang, det kan være regelsæt skal
justeres, men det er indenfor HBs kompetencemulighed. Så bare kom an!

•

EDR har været ligeglade med lokalafdelingerne! Ja mon ikke.. Det er, som også nævnt i lederen,
bydende nødvendigt at få ændret dette radikalt. Lokalafdelingerne er hovedhjørnestenen i
fremtidens amatørradio liv i Danmark.
Løsning: EDR knytter tætte bånd til lokalafdelingerne. Dette ligger den nuværende hovedbestyrelse
meget på sinde. Vi har dog været forhindret i at komme i marken på grund af Covid19, men når
restriktionerne hæves, vil der komme besøg i alle afdelinger. HB vil lytte til jeres ønsker, så vi kan få
en fælles fremtid med nye engagerede medlemmer.
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