
  Referat af generalforsamling og DX-møde den 29.aug. 2020 

 
Formanden, OZ1IKY, 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 Kenneth for formandens beretning. 
 
2. Formanden aflægger beretning: 
Beretningen kan som sædvanlig læses på hjemmesiden. 
 
Kommentarer til beretningen: 
OZ6OM ang, båndlandelisten. Han syntes, vi godt kunne tage 60 m båndet med, så man kan måle sig med 
hinanden på det bånd og opfordrede til også at tage 6 m med. 
 
OZ1IKY var enig med 6OM. Båndlandelisten er lavet, så der kan tages flere bånd med, men han syntes, vi 
skulle først få nogle erfaringer med den nye elektroniske liste, hvor man selv kan opdatere den. 
 
OZ4VW: På vushf.dk er der en liste for de højere bånd. 
 
OZ6OM syntes, at placeringen burde afgøres af antal DXCC som er vigtigere end lokatorer. 
 
OZ1FF: Der findes en international topliste på VHFDXNET. Her kan USA slet ikke være med i forhold til 
Europa på de allerhøjeste bånd. 
 
Formandens beretning blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
 
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab: 
Regnskabet er som sædvanlig blevet udsendt som mail til medlemmerne. 
 
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 
 
4. Indkomne forslag: 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
5. Bestyrelsesvalg: 
På valg var i år kasserer OZ1ACB, og sekretær OZ1LO. Begge blev genvalgt. 
 
6. Eventuelt: 
OZ1IKY gjorde opmærksom på, at DDXG i blev stiftet i 1972 og derfor når vi en milepæl med vor 50 års 
jubilæum i 2022, og han udbad sig medlemmernes ideer til, hvorledes vi kan fejre det. 
 
OZ1AHV fortalte, at han havde erfaret, at fra næste år ville Ringsted afdelings bank forlange 1000 kr. årligt 
for at have konto i deres bank, og at alle andre banker formentlig ville følge efter. 
 
OZ0J: Jørgen mindede om sin direkte QSL-service til udlandet fra Tyskland samt sine manualer til LoTW og 
Clublog. Desuden fortalte han, at OZ1RH og han havde opgivet at tage på DXpedition til Pacific i år samt til 
DX-convention i Japan. 
 
OZ1IKY: OZ2I har sendt os en mail, om vi vil snakke lidt om SAC, og hvorfor vi ikke støtter contest aktiviteter 
mere, da det er en af vore formålsparagraffer. 
Snakken kom dog i stedet til at handle om den utilfredshed, der har været over, at SAC komiteen har slettet 
un-assisted klassen og slået den sammen med assisted klassen i indbydelsen til dette års SAC-test. 
På CQ contest reflektoren har enkelte udtrykt, at de vil overveje eller slet ikke vil deltage i testen mere. 
OZ6OM udtrykte bekymring for, at det kunne gå ud over deltagelsen. 
OZ2I begrundede ændringen med, at det var et stort arbejde at kontrollere, om en deltager havde været 
assisted eller un-assisted, samt at det kostede mange penge at producere og udsende de ekstra plaketter. 
Desuden havde man analyseret testerne og fundet ud af. at der var enten ingen eller meget lille fordel for de 
skandinaviske deltagere i assisted klassen – ofte blev un-assisted deltagere bedre placeret. 
OZ4VW sagde i den forbindelse, at det er svært at få bestyrelserne i landsforeningerne til at bevilge penge til 
omkostningerne. 
 



Generalforsamlingen var allerede overstået ved 11.30-tiden, hvorfor der var tid til at indlede DX-mødet med 
et par mindre ikke på forhånd annoncerede foredrag. 
 
OZ1RH fortalte om sin nye QTH på en ældre mindre afsides beliggende nedlagt gård på Midtsjælland med 
et forholdsvist nyere stuehus, der egnede sig fortrinligt til at indrette til en multi opr./multiband contest station 
med et rum til hvert af de 6 bånd. 
Han var allerede godt i gang med at sætte antenner på et par trailer-antennemaster, som også bruges til 
OZ9EDR’s field day aktiviteter. 
Der regnes med deltagelse i nogle af efterårets tester så godt som muligt med det udstyr, man når at få klart. 
 
OZ0J forklarede lidt om, hvordan man selv opdaterer sine bånd/mode scores på båndlandelisten på vor 
hjemmeside, hvor han også har bidraget med en manual til, hvordan man gør. 
 
Vandrepokalerne: 
Efter frokost blev vore vandrepokaler overrakt til de vindere for år 2019, der var til stede, og de øvrige bliver 
overrakt vinderne af beredvillige som tog dem med hjem til disse vindere. 
 
Vinderne er: 

Båndlandelisten: Mixed: OZFHU, CW: OZ4MD, SSB: OZ1LWT og Digital: OZ1CCM. 
SAC contesten single operator all band high power: CW: OZ1LO og Phone: OZ4MD.  
 
DX-mødet:  
Først holdt OZ7AM med lidt assistance fra OZ7AKT et glimrende foredrag om deres deltagelse i de sidste 
par års CQWW SSB contester fra Grønland med de vanskeligheder det medførte bl.a. med antennearbejde i 
oktobers barske vejrforhold. 
 
Efter en pause fortsatte mødet med OZ1IKY’s foredrag om sin deltagelse i sine gode venner fra F6KOP 
gruppens DXpedition til E44 Palæstina. 

OZ1LO 
 
PS! De få medlemmer, der har tilkendegivet overfor kassereren, at de ikke har computer og e-mail vil få et 
print af beretningen og referatet tilsendt. 
 
Bekymring for corona smitte havde reduceret deltagerantallet i generalforsamlingen væsentligt især blandt vore ældre medlemmer: I år 
deltog: OV2B, OV7B, OZØJ, 1ACB, 1AHV, 1DCZ, 1FF, 1IKY, 1ISY, 1KKH, 1LHD, 1LO, 1LWT, 1RE, 1RH,, 2I, 2JBC, 2PBS, 4MU, 4VW, 
4AAL, 5DM, 6HQ, 6OM, 6TL, 6TW, 7AKT, 7AM, 7PBI, 8SW, 8X. 
 
 


