Formandens beretning for 2016
Velkommen til generalforsamlingen og DX mødet her den 17. juni 2017.
Jeg vil bede jer rejse jer op og mindes OZ7RQ Benny og OZ9DR Ib der ikke er i blandt os længere
med et øjebliks stilhed.
Æret været deres minde. Tak
Og jeg vil fortsætte med at byde velkommen i DDXG til OZ1GNN Christian, OZ1ITM Niels og
OZ1JUX Kim, velkommen til, og så velkommen tilbage til OZ9VO Palle. Der er også et par helt
nye samt genindtrædelser, men det er liiige efter årsskiftet, som dem gemmer vi til næste års
generalforsamling. Nu er det jo 2016 vi skal beskæftige os med i dag.

Et på mange måder turbulent år det der 2016. På DX siden;
VP8STI, VP8SGI. VK0EK, FT4JA, TX7EU, K5P, ZL9A, ZL7G, T31T, ET7L, D66D, EP2A ..
Og så ikke at forglemme KC0W’s ture i Pacific hvor han desværre fik stjålet alt på T30
Men han er allerede i gang igen med en tur rundt i Afrika. Vladimir UA4WHX har også været en
del rundt i 2016. Bare for at nævne nogen af dem. Så der har været rigeligt at jagte.
Solpletterne forsvandt næsten, og kom lidt igen, og væk igen ...
Alle siger ”nå, så er 10 og 12 meter døde og 15 meter forsvinder forholdene nok også snart”.
Den synes jeg ikke man skal lade sig forlede til at tro på. For kalder man ikke CQ sker der slet
ingenting. I mange tilfælde vil man finde ud af at det her døde bånd måske slet ikke var så dødt
alligevel? Vi var en del der fik kørt E31A på 10 og 12 meter.
Og som det ser ud nu, så holder man åbenbart en lille smule pause med at annoncere DXpeditioner.
Der er i alt til fælde ikke lige så mange af de helt store Dxpeditioner under opsejling endnu. Endnu
ja. Så det kan jo nå at ændre sig. De første rygter har jeg allerede hørt.
Solpletterne vil helt sikkert ikke afholde nogen fra at planlægge Dxpeditioner. Så der skal nok blive
rigeligt at kører også i fremtiden. De vil nok blot overveje i hvad omfang de bruger energi på de
høje bånd. Ikke mindst ud fra egen erfaring fra TU7C Elfenbenskysten kunne vi se at der var
begrænsede succes rater på 10 og 12 meter. Det modsiger lidt det jeg lige sagde, jo da. Men man
skal også være sig andre ting bevidst når man skal slæbe udstyret med der ud!
Det koster penge og nogen gange mange penge.
I 2016 havde jeg nået en DXCC inden vi gik ind i marts måned. Her i 2017 skulle jeg helt ind i april
måned. Så noget er der sket med forholdene.
Det glædelige er så dog at nu begynder det at blive sjovt på de lavere bånd.
Men vel også en tid hvor man kan begynde at tænke på hvilke antenner der måske kunne arbejdes
med ind til solpletterne kommer op i højform igen.
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EDR har fået ny ledelse i 2016.
Samtidigt kan vi glæde os over at en af kerne ydelserne, set med vores DX øjne, nu tilsyneladende
er kommet på skinner igen. QSL centralen udsender QSL kort mere end en til to gange om året.
Det kan vi jo kun glæde os over. Kerneydelserne for EDR må vel være QSL kort,
Myndighedskontakten og forhandlingerne samt ikke mindst antennesager og støjproblemer.
Men det kan I jo snakke med en landsformand om der også er her i dag. Men gør det i pausen! Ikke
nu! Jeg tror nemlig gerne han vil snakke med jer.
Der ud over har EDR jo jubilæum. 90 år. Vi har en ide om at vi da gerne vil støtte det lidt. Så hvis
nogen vil bidrage, så send pengene til Allis med en anmærkning om at det er til EDR's jubilæum. Så
overfører vi det hele som et beløb, med DDXG som sponsor.
Til ATF i 2016 havde vi nærmest stand sammen i Odense. Det var lidt en succes oplevelse for
begge parter. Så det vil jeg da allerede nu opfordre landsformanden til at overveje om ikke vi skulle
gentage det med en næsten fælles stand og den succes vi alle havde. Og dette endda til trods for de
onde tunger rundt i krogene der stadigvæk forsøger at smide grus i maskineriet hvor de overhovedet
kan. De må godt nok have meget grus i baghaven de ikke ved hvad de skal bruge til?
Vi er fælles om vores hobby! Det med at køre radio! Og det vil jeg gerne være med til at vise på
sådan en november dag i Odense.
Året i gennem har bestyrelsesarbejdet som sådan været ret fredeligt hvis man ser bort fra den
tilsyneladende ”udødelige” sag om en bestemt person fra Bornholm. Det har man blandt andet også
kunne læse om i OZ november og december 2016 samt ”efterdønninger” i januar 2017. Og ikke
mindst denne bestemte persons advokats skrivelse til os i år marts 2017. Fora rundt omkring ikke at
forglemme. Her har vi set både halve og kvarte sandheder om både den ene og anden sag eller
person bragt til torvs.
Oven i det kommer så, her i maj 2017, den her stævning fra personen på Bornholm via hans advokat.
Den er vi nødt til senere at høre jeres mening om, og hvad I mener vi i bestyrelsen bør gøre fremad
rettet. Indtil videre har vi måtte bruge midler på et advokatfirma, som fremadrettet jo var tiltænkt
Dxpeditionsstøtte.
Al den virak har også afstedkommet et par forslag til ændringer af vedtægterne som vi om lidt skal
tage stilling til. Blandt andet den bevidste misforståelse der tilsyneladende hersker i visse kredse,
med for meget grus tilovers, om at DDXG skulle være en lokalafdeling under EDR. Vi er og bliver
en selvstændig forening. Det skal der på intet tidspunkt herske tvivl om.
Nu skal det hele ikke lyde negativt. Det er det nemlig ikke. Tværtimod, så bliver der snakket i radio
og kørt DX som bare pokker. Der bliver også diskuteret mange radio-relaterede ting som aldrig før
rundt omkring. Jeg personlig synes den gejst og interesse for vores hobby og dens organisationer er
glædeligt og positivt. Lad os blive ved med det – og lad de andre om deres negative ting. Dem kan
de jo passende begrave i den alt for store grusbunke de har.
Og mit lille foredrag om DX og de forskellige HF bånd har tilsyneladende ramt en "markedsløkke".
På et halvt år har jeg allerede holdt foredraget 4 gange.
Willy holder stadig trofast gang i hjemmesiden samt Benny leverer en DX spalte troligt hver måned
i OZ. Tak til jer begge for det arbejde. Husk på at det er en frivillig indsats, som i de gode gamle
foreningsdage. Nu om stunder har en del af den ældre generation en tendens til at ville have
kompensation for stort set alt hvad de skal røre ved. Ellers var de ikke med i noget som helst. Vi er
heldigvis flere der ikke har den slags tendenser. Hvor mange DXpeditioner ville. eks. så blive til
noget over hovedet med den indstilling?
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Og om lidt vil Allis fortælle jer om hvordan det står til med vores økonomi, hvis I ikke allerede har
læst regnskabet.
Vi skal også huske at DDXG i år (2017) bliver 45 år. Og at vi har 11 medlemmer som har været
med i alle 45 år. OZ1LO, OZ1RH, OZ3SK, OZ4FA, OZ4RT, OZ5DX, OZ5JR, OZ7BQ, OZ7JZ,
OZ8BZ og OZ8KR
Og om lidt skal vi – ud over frokosten - også have overrakt et par pokaler for et par gode resultater
inden for både contest og DX. Vi skal også lytte til et par rigtig spændende præsentationer; Thomas
OZ1AA fortæller om sin lille cykeltur jorden rundt. Aksel DL6KVA måtte melde afbud. Derfor må
Jan OZ1ADL og et par andre holde for. Men jeg er overbevist om at vi ikke vi fortryde den ændring.
Med dette vil jeg sige tak for et spændende år 2016, og håber at det år 2017 vi er godt i gang med
bliver lige så spændende.

Kenneth OZ1IKY
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