
 

 

Formand: 

OZ1IKY, Kenneth Hemstedt, Esben Snares Gade 3, 2 th., 

1725 København V. Tlf. 30 23 25 25 
 

Kasserer: 

OZ1ACB, Allis Andersen, Kagsåvej 34, 2860 Søborg 

Tlf. 44 85 25 30 

 

Sekretær: 

OZ1LO, Leif Ottosen, Bankevejen 12, 4750 Lundby 

Tlf. 55 76 91 48 

 

Kære DX’er! 
Du inviteres hermed til DDXG's årlige generalforsamling og DX-møde 

lørdag den 11.juni 2016 
der finder sted i 

Ravnebjerg Forsamlingshus 

Ravnebjerggyden 95, 5491 Blommenslyst 
(se evt. kørevejledning på hjemmesiden – det er ikke ret langt fra FKS-hallen) 

 

Program: 
Kl. 10.00 Ankomst. 

 Deltagere der ankommer tidligt kan få morgenmad bestående af: Kaffe/the 

 med rugbrød, rundstykker, ost, spegepølse, rullepølse og syltetøj. 

 Kr. 40,-. 

Kl. 10.45 Generalforsamling ifølge vedtægternes dagsorden. På valg er i år 

kasserer OZ1ACB og sekretær OZ1LO. 

 Forslag til behandling under vedtægternes punkt 5 skal være formanden i 

hænde senest den 4. juni 2016. 

Kl. 12.00 Frokost: Buffet bestående af fisk, fiskefilet, 2 lune retter, pålægsfad 

med rullepølse, spegepølse, leverpostej med bacon, ost og frugt,     

div. tilbehør samt brød. Kr. 150,- excl. drikkevarer. 

Kl. 13.15 Overrækkelse af vandrepokalerne for SAC-testen og båndlandelisten. 

Kl. 13.30 DX-mødet begynder. 

 Foredrag om den tyske DXpedition V73D til Marshall Isls. Formentlig ved 

DJ9RR, Heye. 

 Derefter fortæller OZ1IKY Kenneth om sin deltagelse i ARRL CW DX testen 

i M/2 klassen fra Cuba med call T48K sammen med OH2TA og lokale oprs. 

Kl. 17.00 Foredragene forventes afsluttet. 

 Der bliver god tid til hyggesnak før, imellem og efter foredragene. 

Kl. 18.00 Middag samme sted for deltagere, som har lyst til at blive lidt længere.  

  Middagen består af: Skinkeschnitzel m/stegte kartoffelbåde og 

grøntsager. Pris kr. 105,- excl. drikkevarer. 

 Øl kr. 25,-, vand kr. 15,-, kande kaffe kr. 30,-, kop kaffe kr.7,- og 

krus kr. 10,- skal købes i forsamlingshuset. 

                                                        Vy 73 og på gensyn 

                                                        Bestyrelsen 

 

Tilmelding til mødet og betaling til kassereren OZ1ACB senest den 4. juni 2016. 

 

Årskontingent for 2016 kr. 150,-, bedes indbetalt inden den 1. april 2016 iflg. 

vedtægterne på DDXG’s konto: reg. nr.1551 kontonr. 320 92 96. 

Husk venligst at skrive dit kaldesignal ved alle indbetalinger. 

 

Girokort, det reviderede regnskab samt indbydelse pr. post sendes kun til de få 

medlemmer, der har tilkendegivet, at de ikke har e-mail og netbank. 

 

Du kan igen i år få checket QSL til DXCC hos OZ1ACB under mødet. 

 

 

 

HUSK: 
Strygemærker med vort logo i størrelsen 6 cm i diameter trykt i sort for kr. 

10,- pr. stk. kan købes hos kassereren + porto for særskilt forsendelse.  

 


