
  Radiogruppen  Knivsbjerg. 

Referat fra generalforsamling d. 23.-10. 2015. 

Valgt dirigent:  OZ1GO  Klint Jørgensen. 

Valgt referent: OZ1IKW Niels Krogh Hansen. 

1. Formandens beretning:   

September 14.  Fejl fundet på 2m PA trin. Fejl fra fabrik. Klar til brug. 

Kort nedlukning pga. temperatur alarm. Fejlbetjening. 

Ermes trinet fra Sigwald samlet. 

D-star kører på SKALAs 70 cm antenner  - tidligere brugt til reportagelink. 

November 14:  Støj på 70 cm. Sq-styret repeater åbner og lukker hele dagen. Den gamle 1750 Hz 

repeater monteres  -  støjen stadig tilstede i ca. 14 dage. Fejlkilde et tilsyneladende et 

mikrobølgelink hos en anden operatør.  Fejl fixet. 

Februar 15:  Den ”gamle” 70 cm monteres med krystal exiter pga. selvsving i den gamle  syntese.  

Bestyrelsesmøde 19.-2. hos OZ1IKW : D-star diskuteres. Det aftales at lave målinger/test i felten 

for at vurdere dækningsområdet.  Intet er sket til dato.   

Marts 15:  Ermes PA-trin defekt. Efter få dage monteres det nye BEKO trin, som fungerer fejlfrit. 

Det viser sig senere, at fejl på ERMES skyldes dårlige lodninger. 

Maj  15:  Ny 70 cm repeater sættes op. Styring med pic processor fra det tyske WXSTEU.  Kører nu 

med CW ident. og rogerbeep , som i gamle dage. 

Juni 15:  Energinet sætter Knivsbjerg masten til salg (Store Borgbjerg).  Køber ikke fundet dags 

dato.  Forhandlinger til flere sider.  Radiogruppen har kontrakt på vore placeringer til 2023. 

August 15:  Jann laver beslag og plader til ERMES og tilhørende power supply, samt monterer et 

PTT relæ så trinet ikke står med spænding på i tomgang. Vi har nu 2 ERMES som reserve. 

2.  Repeaternes stand og fremtid: 

2 meter repeater:  Godt kørende.  2 x Storno CQF 9112.  Kører fejlfrit med det nye BEKO PA trin. 2 

stk. ERMES i reserve.   HF trin  (SSB LNA 145) som option på lager.  Ekstra antenne på lager. Ekstra 

antennekabel til 2 meter eller 70 cm på lager. 

 



   2.                                                                        

70 cm. repeater:  Kører tilfredsstillende.  1 stk CQF 9662 med pic. Styring, cw ident. og roger beep. 

Standard HF-trin.    1 stk. STORNO CQM 9662, den ”gamle” repeater, dog med defekt CW ident. og 

roger beep.  Godt HF-trin.  Syntese fjernet til fordel for x-tal styring.  Skal flyttes over i CQF-kabinet 

+ evt. ny styring.  Evt. anskaffelse af ekstern HF trin SSB LNA 435  ??      Antennen er gammel .  

Formandens beretninger godkendt efter mindre supplerende og opklarende spørgsmål. 

3.  Regnskab – budget og kontingentforslag. 

Regnskabet udviser et betragteligt underskud på 7.123,61 kr., som for en stor del skyldes, at vi har 

betalt strøm/husleje for 3 år i regnskabsåret (forglemmelse hos Energinet).  Kontantbeholdning 

ved slut 35.071,50 kr.  

Drøftelse om mulighed for fremover at undvære vores arbejdsskadeforsikring  (2.741 kr.), da 

begge vore ”masteklatrere” har egen privat fritids-ulykkesforsikring.  Undersøges . 

Egentligt budgetforslag som sædvanlig ikke fremlagt.  Kontingent foreslås uændret. 

Godkendt. 

4.  Indkomne forslag: 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at OZ1IKW  Niels Krogh Hansen udnævnes til 

kontingentfrit æresmedlem af foreningen som påskønnelse af hans lange og fortjenstfulde  

arbejde for foreningen.   Godkendt.    OZ1IKW kvitterede ved at berette om hans vej gennem 

”systemet” som radioamatør. 

5.  Valg af bestyrelse: 

Genvalg til bestyrelsen af OZ1CCJ  Arthur Petersen.   OZ1IKW træder ud, og OZ6IG  Ingemann 

Ganderup træder ind. 

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 

OZ9QQ  Kjeld Petersen og OZ1DTA  Paul Erik Nissen fortsætter som bestyrelses-suppleanter. 

Valg ad 2 revisorer og 1 suppleant for disse: 

OZ1 GO  Klint Jørgensen genvælges som revisor, og OZ1IKW nyvælges. 

OZ1ERB  Ernst Nielsen nyvælges som revisor-suppleant. 

 

     Referent:  OZ1IKW 


