Referat af generalforsamling og DX-møde den 11. juni 2016
Formanden, OZ1IKY, bød velkommen til årets generalforsamling. Da Kenneth havde svært ved at få kaldt til
ro i salen, kom OZ1HPS til undsætning og overraskede ved at forære DDXG en flot dirigentklokke med
indgraveret logo. Tusind tak for den flotte gave, Lars.
Til dirigent valgtes OZ7YY, der konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og efter en
præsentationsrunde gav Finn ordet til Kenneth for formandens beretning.
Formandens beretning – se bilag..
Kommentarer til og debat om beretningen:
OZ6OM omtalte de mange soludbrud og deraf følgende aurora, der har stor indflydelse på forholdene netop
nu, hvor det er ved at være slut med solpletterne i denne solpletcyclus. Desuden undrede han sig over, at vi
har ca. 440 øer men kun seks IOTA øgruppe numre. Bjørn forslog et medlemsforum, som kun medlemmer
har adgang til med et log on, hvor de for tiden fjernede referater fra tidligere år kunne ligge.
OZ8BZ sagde, at til IOTA findes der ca. 1200 ø-grupper i hele verden, og at det ofte drejer sig om små
simple DXpeditioner med risikable landgange, og Benny mente, at IOTA med tiden vil indtage en stadig
større rolle i forhold til DXCC.
OZ7YY ang. IOTA, der er ca. 1000 aktive på årslisten, mens der til den årlige DXCC liste er op mod en halv
million deltagere.
OZ6OM mindede om, at han havde videresendt en anmodning om støtte til en aktivering af CY9, som han
havde fået et pænt svar fra bestyrelsen om, hvorfor vi havde afvist at støtte, men Bjørn undrede sig i samme
forbindelse over, at vi nu støtter en kommende DXpedition til XU Cambodia.
OZ7BQ mente, vi skulle tage med i beslutningerne, om det kunne forventes, at man ville køre mange EUstationer.
OZ1ING vi skulle tage hensyn til hvad vore medlemmer mangler.
OZ8BZ sagde dertil, at Clublog er blevet et fantastisk redskab, hvor alle kan uploade deres logs, som
Clublog så bruger til at lave sin Most Wanted DXCC liste og man kan desuden se, hvad de danskere, der har
uploaded deres log, mangler.
OZ1HPS omtalte den dyre B-porto som han havde erfaret vil stige med yderligere 1 kr.
OZ1ACB sagde hertil, at det nu er sjældent at en DXpedition forlanger vort QSL til QSL-service men lader
sig nøje med en liste over QSO’erne fra Allis.
OZ1IKY: Der vil komme noget om et initiativ fra OZØJ til portobesparelse under eventuelt.
Regnskabet:
Kassereren, OZ1ACB, forelagde regnskabet, der var udsendt primo februar 2016. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer
Valg:
På valg var i år kasserer OZ1ACB, og sekretær OZ1LO. Begge blev genvalgt.
Indkomne forslag:
Formanden havde ikke modtaget nogen forslag til behandling, men vi plejer at beslutte kontingentet for
næste år her. Bestyrelsen foreslog uændret 150 kr. Det blev vedtaget.
Eventuelt:
Her havde flere deltagere ordet ang. vort oprindelige sort/hvide logo kontra det nye farvelagte af OZ4FA,
hvor vi ikke havde tænkt over, at den gule og blå farvetone er ret lig det svenske flags farver, men derimod
udelukkende valgt disse farver ud fra det kriterium, at det var den farvekombination, der gav den bedste
tydelighed på stregtegningen, når logoet reduceres i størrelse til brug for QSL-kort.
OZ7BQ sagde, at det ud fra et forretningsmæssigt synspunkt ikke ville være et godt ”brand”, men det kan vi
se bort fra som en lille gruppe.
OZ1ACB: Vort sort/hvide logo ”faldt førhen igennem” på DXpeditionernes QSL, hvor langt de fleste logoer er
farvelagt med flotte farver.
Der var stemning for hos mange deltagere at i stedet anvende det gode gamle sorte logo i rød farve på hvidt
papir, så det bliver i det danske flags røde farve men det bliver så kun i en farve, hvis man anvender hvidt
papir.
Konklusionen blev, at det står medlemmerne frit for, hvad man vil bruge blot man sikrer sig, at den
oprindelige stregtegning ikke ændrer udseende.
OZØJ fortalte om det initiativ han har taget i samarbejde med et par andre, hvor han tilbyder at hjælpe med
forsendelse af medlemmernes direkte forsendelse af QSL til sjældne DX og til DXpeditionernes managers,
når der ikke er QSL-service fra DDXG, til væsentlig billigere porto fra Tyskland.

Et A-brev til hele verden på max. 20 g koster blot 90 cent = 7 danske kr., hvor det pt. koster 19 kr. for B-breve
og 30 kr. for A-breve herhjemme og nye ændringer er varslet pr. 1. juli. Jørgen regner med at have op mod
300 breve klar til afsendelse fra Tyskland sidst i denne måned.
Hvis du sender mange direkte QSL er der altså rigtig mange penge at spare. OZ2PBS har netop købt 100
stk. 90 cent frimærker.
Jørgen er lidt skuffet over indtil videre få tilbagemeldinger på den mail, han fornylig rundsendte om initiativet
men han forventer alligevel at forsendelse af direkte QSL fra Tyskland vil gribe mere og mere om sig i
fremtiden efterhånden, som det bliver bedre organiseret rundt om i landet.
Efter frokost blev vore vandrepokaler overrakt til de vindere for år 2015, der var til stede og de øvrige bliver
overrakt vinderne af beredvillige som tog dem med hjem til dem.
Vinderne er:
Båndlandelisten: Mixed: OZ2ELA, CW: OZ2PBS, SSB: OZ2ELA og Digital: OZØA.
SAC contesten single operator all band high power: CW: OZ8SW og Phone: OZ1ADL.
DX-mødet indledtes med foredrag om V73D DXpeditionen til Marshall øerne ved DJ9RR, Heye, og DL4SVA,
George.
Derefter holdt OZ1IKY et foredrag om sin deltagelse i ARRL CW DX testen fra Cuba i multi opr. to klassen
sammen med OH2TA og lokale operatører med call T48K. Station og antenner var opstillet field day lignende
til lejligheden på en strand på nordsiden af øen vendende mod USA.
Mens tyskernes foredrag næsten kun handlede om besværlighederne med at komme til øen og selve
DXpeditionen handlede Kenneths foredrag vanen tro desuden i høj grad om livet på øen for indbyggerne,
naturen og meget mere.
Afslutningsvis fortalte Kenneth, at næste års møde bliver lørdag den 17. juni 2017. Forsamlingshuset er
meget populært, og det var den eneste ledige lørdag i maj/juni måned.
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.
Flg. deltog i generalforsamlingen: LA8DW, OZØJ, 1ACB, 1ADL,1BII, 1DYI, 1ETA, 1FAO, 1HPS, 1IKY, 1ING, 1ISY, 1KKH, 1LCG, 1LFI,
1LHD, 1LO, 1LWT, 1NF, 2JI, 2PBS, 3SK, 3SM, 4AAL, 4ABH, 4FA, 4VW, 4Z, 4ZT, 5HP, 5NJ, 6OM, 6TL, 7BQ, 7CF, 7YY, 8AGB, 8BZ,
8EA, 8KR, 8RW, 8SW, 8X.

