
REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 
RADIOGRUPPEN KNIVSBJERG, 26-10-2018. 

 
 
Deltagere: Ivan/OZ1HYG, Arthur/OZ1CCJ, Jan/OZ5JANN, Niels/OZ1IKW, 
Harald/OZ7HF og Ingemann/OZ6IG. 
 
Formanden, Ivan bød velkommen til generalforsamlingen og herefter gik man 
over til dagsordenen. 
 
Valg af dirigent: Ivan 
 
Valg af referent: Ingemann 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Punkt 1: Aflæggelse af beretning for gruppens repeatere. 
 I årets løb har der kun været et enkelt teknisk problem, nemlig reparation 
 af duplexfilter på 70 cm repeateren. 
 
Punkt 2: Drøftelse af repeaternes stand og fremtid. 
 Repeaterne kører godt, og der er også en del trafik på D-Star repeateren. 
Status  
2 m repeater 

Godt kørende ,   
2 x Storno CQF 9112 ( den ene dog uden PTT udgang ) 
Kører upåklageligt med det ”nye” BEKO PA trin 
2 stk. ERMES PA trin i reserve, ombygget med PTT. 
HF trin ( SSB LNA 145 ) Som option på lager. 
Ekstra antenne på lager. 
Ekstra antenne kabel på lager. 

70 cm repeater 
Kører godt. 
1 x Storno CQF 9662 med pic styring, CW ident og roger beep. Standard 
HF trin  
1 x Storno CQF 9662 med pic styring, CW ident og roger beep. HF trin med 
ekstra preamp. 
HF trin ( SSB LNA 435 ) Som option på lager. 
70 cm Antenne er gammel,  måske et eftersyn i fremtiden, hvis der er 
mistanke for fejl på den.    
Begge repeatere kan fjernstyres via mobiltelefon. 

 
 
Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab og kontingentforslag for det 
kommende år. 

Regnskabet udviser et overskud, men der er ikke betalt EL og masteleje til 
ejeren af masten, men Ivan har været i dialog med dem vedr. vedligehold 
af området som modregning af EL og masteleje. Kontingentet fortsætter 
uændret. Regnskabet blev godkendt. 



 
Punkt 4: Behandling af indkomne forslag. 
 Der var ikke indkommet forslag ved fristens udløb. 
 
Punkt 5: Valg af bestyrelse. 

På valg var Jann/OZ5JAN OG Kenneth/OZ9UIF. Begge modtog genvalg og 
blev valgt med akklamation. 

 
Punkt 6: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Paul Erik Nissen/OZ1DTA og Kjeld Petersen/OZ9QQ blev genvalgt med 
akklamation. 

 
Punkt 7: Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 

Klint Jørgensen/OZ1GO og Niels Krogh Hansen/OZ1IKW blev genvalgt 
med akklamation. Posten som suppleant er vaccant. 

 
Punkt 8: Eventuelt. 

På grund af de - i øjeblikket - løftede forhold, har der været en del 
forstyrrelser på repeateren. 


