Referat af generalforsamling og DX-møde den 14. juni 2014
Formanden, OZ1IKY, Kenneth bød velkommen til årets generalforsamling. Til dirigent valgtes OZ5DX, Hans,
der konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og efter en præsentationsrunde gav Hans
ordet til Kenneth for formandens beretning.
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.
Formandens beretning blev godkendt.
Regnskabet:
Kassereren, OZ1ACB, Allis forelagde regnskabet, der var udsendt sidst i januar. Allis tilføjede, at 12
medlemmer endnu ikke har betalt kontingent pr. 12. juni. Regnskabet blev godkendt.
Valg:
På valg var i år kasserer OZ1ACB, Allis og sekretær OZ1LO, Leif. Begge blev genvalgt.
Indkomne forslag:
Her blev først som sædvanligt behandlet bestyrelsens forslag til kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret
150 kr. Det blev vedtaget.
Derudover var der modtaget nogle forslag som er blevet udsendt til alle medlemmer der har e-mail.
Forslag nr. 1: Her blev vedtaget en ændring/tilføjelse til forslaget, så afsnittets tekst ændres til:
Generalforsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen, udnævne en person, der har gjort en stor indsats
inden for DX arbejdet, og som har været til stor gavn for danske radioamatører, til æresmedlem af Danish
DX Group. Æresmedlemmet er kontingentfri.
Forslag nr. 2: Forslaget blev vedtaget efter der blev udtrykt lidt betænkelighed ved, at vi dermed ikke mere
støtter beacon-nettet der finansieres af NCDXF. Vort bidrag er dog som en dråbe i havet som det blev
bemærket.
Forslag nr. 3: OZ8AE, Jørgen begrundede forslaget. OZ8BZ, Benny syntes indledningsvis, at OZ8AE skulle
spørge CQ Magazine, om det er muligt at indstille ikke radioamatører. Der var stemning for at godkende
forslaget, hvis OZ8AE selv ville indstille for os, men efter nogen debat kom forsamlingen frem til at ændre
forslaget til, at det i stedet for indstilling af Braveharts ejer og besætning til Hall of Fame ville være mere
velegnet at få fremstillet en plakette bestående af en træplade med vort logo samt en anerkendende kort
tekst, der kan sendes til skibet med det formål at få den hængt op et sted, hvor man har for vane at hænge
sådanne anerkendelser op. OZ8AE påtog sig opgaven.
Forslag nr. 4: OZ1ACB, Allis mente ikke, at der er for kort tid til hendes deadline næst følgende tirsdag efter
udsendelsen af mail, og der bliver altid medsendt en liste over QSO’erne på de medsendte QSL. Hvis en
DXpedition frabeder sig QSL-kortene sendes kun listen. Allis har fået mulighed for selv checke girokontoen,
så hun på kortere tid end tidligere kan se, hvem der har indbetalt. Efter nogen debat blev det vedtaget at
arbejde henimod at få fremstillet en formular til vor hjemmeside, hvor man kan kopiere sine QSO-data ind i
ADIF-formatet fra logprogrammerne.
På forslag fra bestyrelsen efter ændringen af lovene blev OZ7YY, Finn udnævnt til æresmedlem med
stående bifald fra forsamlingen.
Eventuelt:
Her gav et indlæg fra OZ7BQ, Hans Jørgen ang. Field Day anledning til en del debat om EDR’s
kombinerede CW og SSB FD i september kontra de separate CW og SSB Field Days de store lande som
England, Frankrig og Tyskland afholder. Det blev bemærket, at det er et anliggende for EDR og uden for vort
regi.
OZ1ACB, Allis fortalte, at næste DX-møde allerede er fastsat til 6. juni 2015 samme sted, der er den eneste
ledige dag, vi kan leje forsamlingshuset.
OZØJ, Jørgen fortalte sin kommende aktivitet fra KHØ og T88.
OZ8SW, Steen opfordrede til at bruge vores reflektor.

Efter frokost blev vore vandrepokaler overrakt til de vindere for år 2013, der var til stede.
Vinderne er: SAC CW: OZ1LO, Leif og SAC Phone: OZ1ADL, Jan.
Båndlandelisten: Mixed: OZ2TF,Ole. CW: OZ2TF, Ole. SSB: OZ8RH, Ryan. Digital: OZ1JTE, Thomas.
DX-mødets hovedforedrag ved vor gæst LA6VM, Erling handlede om hans deltagelse i den store DXpedition
til Amsterdam Island med call FT5ZM i januar/februar i år. Et meget interessant foredrag, der udover selve
radiooperationen også omhandlede organisationen af DXpeditionen samt øens natur og historie.
Derefter holdt OZ1IKY, Kenneth et ligeledes interessant foredrag om sin deltagelse i F6KOP-gruppens
DXpedition til Reunion Isl. med call TO7CC ligeledes sidste vinter. Kenneth fortalte også udover radiodelen
om forberedelserne og hvordan det gik til at han blev inviteret med samt om livet og naturen på øen.
OZ1LO
Flg. deltog i generalforsamlingen: HB9CQS, LA8DW, OZØJ, 1ACB, 1ADL, 1BII, 1BTE, 1CTK, 1DYI, 1ETA, 1FAO, 1FJB, 1HPS, 1IKY,
1KKH, 1LCG, 1LFI, 1LO, 1LQH, 1NF, 2ELA, 2TF, 2UV, 3SK, 4ABH, 4FA, 4MD, 4VW, 4Z, 4ZT, 5DX, 5HP, 6OM, 6TL, 6TW, 7AGR,
7BQ, 7YY, 8AE, 8BZ, 8EA, 8KR, 8RW, 8SW, 8X.

