Referat fra generalforsamlingen i
Radiogruppen Knivsbjerg 27. oktober 2017.
Der var mødt 7 deltagere.
Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Ivan, OZ1HYG blev valgt som dirigent og Ingemann, OZ6IG som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen iflg. vedtægterne var lovligt indkaldt.
1. Formandens beretning.
Det har været et meget stille år uden tekniske problemer. To gange har det været nødvendigt at slukke 2
meteren på grund af utilsigtede tomme bærebølger over flere timer. Disse blev pejlet med succes.
70 cm repeater nr. 2 er bygget færdig med pic styring.
Switchen på vores skabslåge bliver forbundet til vores GSM styring.
2. Beretning om repeaternes stand.
2m repeateren har været godt kørende. 2 x Storno CQF 9112 (den ene dog uden PTT udgang) kører upåklageligt med det ”nye” BEKO PA trin.
Der er 2 stk. ERMES PA trin i reserve, ombygget med PTT.
HF trin (SSB LNA 145) på lager. Ligeledes er en ekstra antenne på lager samt antenne kabel.
70 cm repeateren har ligeledes været godt kørende.
2 x Storno CQF 9662 med pic styring, CW ident og roger beep.
Den ene har HF trin med ekstra preamp.
(De 2 repeatere er sammensat af den gamle CQM og en CQF fra Niels, samt diverse ”lagerdele”).
HF trin (SSB LNA 435) som option på lager.
70 cm antennen er gammel, men kører OK. Begge repeaterne kan fjernstyres via mobiltelefon.
Der er tilsyneladende ikke den store interesse for D-star, idet der ikke er nogen, der har betalt til den.
3. Regnskabet.
Det reviderede regnskab blev gennemgået, og der var en del debat vedr. forsikringerne, som fylder meget i
regnskabet. Kassereren kontakter Sønderjyske med henblik på evt. lavere præmie betaling. I regnskabsåret
har der ikke været nogen i masterne.
Vi har en erhvervsforsikring og en arbejdsskadeforsikring, og man drøftede bl. a. om masteklatrerne evt. var
dækket af egen fritidsulykkesforsikring.
Niels, OZ1IKW efterlyste regningen for EL. Der er ikke modtaget noget. Ivan kontakter Energinet vedr. regningen.
Regnskabet udviste et underskud på kr. 276,03, men hertil skal så lægges den manglende EL-regning.
4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
5. Valg af bestyrelse.
Arthur, OZ1CCJ og Ingemann, OZ6IG blev genvalgt.
6. Valg af suppleanter.
Paul Erik, OZ1DTA og Kjeld, OZ9QQ blev valgt.
7. Valg af revisorer.
Klint, OZ1GO og Niels OZ1IKW blev valgt.
8. Eventuelt.
Under punktet blev den manglende støtte til D-Star projektet diskuteret. Ingen tvivl om at fremtiden bliver
digital.
Herefter takkede formanden for god ro og orden på generalforsamlingen.

