
REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 
I RADIOGRUPPEN KNIVSBJERG 21. OKT. 2016 

Der var mødt 6 medlemmer til generalforsamlingen. 

Formanden – Ivan – bød velkommen og man gik over til dagsordenen med valg af dirigent.  
Man enedes om, at det – på grund af det ringe fremmøde – ikke var nødvendigt med en dirigent, 
så formanden overtog denne funktion. Ingemann blev valgt til referent. 
Man konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

Punkt 1. Formandens beretning. 
Det har været et år uden tekniske problemer på driften af de to repeatere, analog 2M og 70cm.  

I samarbejde med Sønderborg, OZ1SDB var der den 24. maj arrangeret åbent hus på anlægget i 
Knivsbjerg med tilhørende besøg i nærliggende bunker. Det var et succesfyldt arrangement, som 
blev afsluttet med kaffe og kage på Bildungstätte Knivsberg, hvor der var forskellige indslag. 

Vi havde rapporteret hul i hegnet, men eftersom Energinet åbenbart ikke magtede at reparere 
dette, måtte vi selv gøre det. 

Repeater-udvalget har foreslået en frekvensomlægning af repeatere på 70 cm.  
Alle repeatere skal ligge i segmenter afhængig af type. Det gælder dog kun for DK, men vi 
fortsætter som hidtil. 

D-star og 70cm antennerne har været ombyttet i en kort periode uden større respons fra 
brugerne.  
Der er indkøbt RX pre-amplifier til 70 cm analog SSB LNA 435. 

Skala antennerne er flyttet og det giver mindre QRM. 

På vestkysten er der forstyrrelser på 2M analog fra Bredtstedt D-star 145,7375 Mhz.  
Der arbejdes på sagen. 

Masten i Knivsbjerg er solgt til TT netværket, men vi fortsætter på uændrede vilkår.  

Arbejdsskadeforsikringen er et krav fra Arbejdsskadestyrelsen. Fritidsulykkesforsikringen er ikke 
tilstrækkelig. 
Erhvervsforsikringen er en form for ansvarsforsikring, idet den dækker uheld i forbindelse med 
driften. 

Punkt 2. Repeaternes stand og fremtid. 
Der er ikke meget at fortælle. Repeaterne kører fint.  
PA-trinnet har kørt upåklageligt siden marts 2015. 70 cm kører tilfredsstillende.  
Der var lidt snak om at linke repeaterne sammen. 

Punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder budget- og kontingentforslag for det 
kommende år. 
Ingemann fremlagde årsregnskabet, som viste et underskud på kr. 1855,27.  
Betalende antal medlemmer er det samme som året før. Kontingentet fortsætter uændret. 



Punkt 4. Indkomne forslag. 
Punktet var hurtigt overstået. Der var ikke indkommet forslag. 

Punkt 5. Valg af bestyrelse. 
OZ5JAN, Jan Fogtmann og OZ9UIF, Kenneth Hansen modtog med akklamation genvalg. 

Punkt 6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 
OZ9QQ, Kjeld Petersen og OZ1DTA, Poul Erik Nissen blev genvalgt med akklamation. 

Punkt 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for disse. 
OZ1IKW, Niels Krogh Hansen og OZ1GO, Klint Jørgensen blev genvalgt med akklamation.  
Suppleant OZ1ERB, Ernst Nielsen, som også blev genvalgt. 

Punkt 8. Eventuelt. 
Løs snak. 

Formanden afsluttede mødet, og man gik over til kaffen. 


