Referat af generalforsamling og DX-møde den 9. juni 2018
Formanden, OZ1IKY, Kenneth bød velkommen til årets generalforsamling.
1. Valg af dirigent:
Til dirigent valgtes OZ2JBC, Jørgen, der konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og som
efter en præsentationsrunde gav ordet til OZ1IKY, Kenneth for formandens beretning.
2. Formanden aflægger beretning:
Beretningen kan som sædvanlig læses på DDXGs hjemmeside OZ0J, Jørgen henviste til sin danske manual
til Clublog og LoTW, der findes på DDXGs hjemmeside. Formandens beretning blev godkendt uden
yderligere kommentarer.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab:
Kassereren, OZ1ACB, Allis forelagde regnskabet, der var udsendt pr. mail.
OZ5DX spurgte om, hvordan kommer vi igennem 2018 med udgifterne til advokat.
OZ3SM var bekymret for om det enkelte medlem eventuelt kunne blive ansvarlig.
OZ6OM nævnte muligheden for at optage lån og hæve kontingentet.
Generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med bestyrelsens måde at håndtere sagsanlægget på indtil nu.
Der var enighed om, at forlig, som foreslået af modpartens advokat, ikke er en mulighed.
Det blev foreslået at samle ind til dækning af advokatbistand. Dette blev udskudt til vi ser rettens afgørelse.
Formanden kunne oplyse, at alle fakturaer fra vor advokat er betalt, og at der er penge til fremtidige
regninger uanset deres størrelse.
GF var enig med bestyrelsen om, at hvis vi ikke får 100% medhold i byretten, anker vi til næste højere
instans, hvilket der også er penge til.
Vi overvejer at drøfte med advokaterne om vi skal have et erstatningskrav med når vi mødes i Retten i Glostrup den 5. og 6. september 2018.
Regnskabet blev derefter godkendt.
4. Indkomne forslag:
Der var indkommet et forslag fra OZ0J, Jørgen om en tilføjelse til lovene
Forslag til ændring af optagelseskrav i DDXG
I DDXG’s vedtægter står der:
”DANISH DX GROUP optager som medlemmer danske sender- og Iytteramatører, der har opnået DXCCmedlemsskab, eller opfylder betingelserne herfor” .
Der er danske radioamatører, der kun er aktive på frekvenser over 30 MHz. Disse personer har vanskeligt
eller ingen mulighed som senderamatør at få et DXCC (100 lande bekræftet) inden for en overskuelig
årrække og på visse bånd slet ikke.
Der stilles derfor forslag om følgende optagelseskrav på frekvenser over 30 MHz:
VHF 30-300 MHz: 50 DXCC
UHF: 300-3.000 MHz: 25 DXCC
SHF: 3.000-30.000 MHz: 15 DXCC
Begrundelse for forslaget:
VUSHF-folket deler til fulde interessen for at køre DX med de radioamatører, som udøver aktivitet på HFbåndene. Derfor burde der også være mulighed for optagelse i DDXG, som jo er en organisation for DXinteresserede. For at øge medlemsantallet i gruppen, foreslås det at åbne op for, at der kan optages
medlemmer, som udøver interessen på VUSHF-båndene. DX-ekspeditioner tager i stigende grad udstyr til
VUSHF med på deres ture til eftertragtede lande, hvilket DDXG ved et større medlemsantal også får
mulighed for at kunne støtte. Eksempel fra 2017: 3DA0MB ekspeditionen til Swaziland.
https://3da0mb.pa3cmc.nl/#collection/7
OZ0J begrundede forslaget, og efter lidt debat enedes man om en lille ændring af forslaget, så afsnittet i
lovene kommer til at se således ud:
DANISH DX GROUP optager som medlemmer danske sender- og Iytteramatører, der har opnået DXCCmedlemsskab, eller opfylder betingelserne herfor.
For frekvenser over 30MHz gælder dog
30 – 100 MHz:
50 DXCC
100 – 3.000 MHz: 25 DXCC
3.000 MHz – ∞ : 15 DXCC

Man enedes om kun at stemme om ændringsforslaget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Det blev vedtaget.
5. Bestyrelsesvalg:
På valg var i år kasserer OZ1ACB, Allis og sekretær OZ1LO, Leif. Begge blev genvalgt.
6. Eventuelt:
OZ0J fortalte, at OZ1RH havde været meget tilfreds med sin rejse til DX-Convention i Fresno, Californien i
foråret. Den er meget mindre end Hamvention Dayton og Hamradio, Friedrichshafen og dermed en mere
afslappet atmosfære. Jørgen overvejede at tage derover næste år, hvis det kunne passe ind i hans arbejde.
OZ6TW savnede DX-spalten i OZ. OZ8BZ fortalte om sine bevæggrunde til at stoppe, og på spørgsmålet om
han på et senere tidspunkt ville overveje at genoptage arbejdet, svarede han, at han ville se tiden an.
OZ5DX anmodede forsamlingen om at støtte en on-line afstemning imod Folketingets vedtagelse om at
nedlægge FM-båndet, hvor man forsøger at samle 50.000 stemmer, så folketinget skal behandle sagen
igen. Man finder den nemmest ved at gå ind på brugtgrej.dk. Nederst til højre på forsiden klikker man på:
Bevar FM radio i Danmark og i det øverste indlæg er der denne link: http://www.borgerforslag.dk/se-og-stoetforslag/?Id=FT-00925
Til sidst informerede formanden om, at næste års generalforsamling og DX-møde allerede er fastsat til den
25. maj 2019.
Vandrepokalerne:
Efter frokost blev vore vandrepokaler overrakt til de vindere for år 2017, der var til stede og de øvrige bliver
overrakt vinderne af beredvillige som tog dem med hjem til dem eller bliver tilsendt.
Vinderne er:
Båndlandelisten: Mixed: OZ6GH, CW: OZ4KG, SSB: OZ1D + OZ6GH og Digital: OZ6GH.
SAC contesten single operator all band high power: CW: 5Q6EE og Phone: OZ1ADL.
DX-mødet
indledtes med OZ7AM’s foredrag om sin tur til Ghana sammen med en slovensk gruppe, hvor hovedformålet
var at deltage som multi/single i CQWW CW contesten i november 2017 med call 9G5W.
Efter en pause fortalte OZ1IKY om, hvorledes det gik til, at Z6 Kosovo blev det seneste nye entity tilføjet til
DXCC-listen.
OZ1LO
PS! De få medlemmer, der har tilkendegivet overfor kassereren, at de ikke har computer og e-mail vil få et
print af beretningen, referatet samt de reviderede love tilsendt.
Flg. deltog i generalforsamlingen: LA8DW, OV2B, OV7B, OZØJ, 1ACB, 1ADL,1BII, 1DYI, 1ETA, 1FJB, 1HPS, 1IKY, 1ISY, 1KKH,
1LCG, 1LFI,1LHD, 1LO, 1LWT, 1NF, 2A, 2J 2JBC, 2JI, 2PBS, 3SK, 3SM, 4AAL, 4ABH, 4CG, 4MD, 4O, 4Z, 4ZT, 5DX, 5HP, 6OM, 6TL,
6TW, 7AM, 7YY, 8AGB, 8BZ, 8KR, 8RW, 8SW, 8X.

