Referat af generalforsamlingen i radiogruppen Knivsbjerg den 22. oktober 2021.
Antal deltagere 11
Velkomst ved formanden Ivan Fredensborg, som glædede sig over det forholdsvis store fremmøde.
Herefter gik man over til dagsordenen.
Valg af dirigent: Vagn, OZ6VG valgt som dirigent.
Referent: Ingemann, OZ6IG valgt som referent.
Stemmetællere. Ikke aktuelt
Punkt 1: Formandens beretning.
Formandens beretning bliver kort, for alt kører umiddelbart som det skal.
Første opgave, der skulle løses, var et løsthængende kabel, som TDC havde været så venlige at
klippe løs uden at fastgøre det igen. Opgaven blev løst til UG af OZ5ST Stefan.
DMR, som blev sat op for ca. 1 år siden, er blevet godt modtaget. Hvor høj aktiviteten er pt., vides
ikke.
Trafikken på 2m må betegnes som normal, og som noget glædeligt er trafikken på 70cm steget.
Der har været nogle nedlukninger på repeaterne enten på grund af tomme bærebølger eller dårlig
opførsel. En enkelt gang dog også ønsket af T&T net på grund af reparation af deres udstyr.
I løbet af året har vi fået sponsoreret en ekstra Storno hovedstation til UHF af Erik, OZ1KVB. Tak
for det.
Der har været en forespørgsel fra Svendborg om opkobling mod Knivsbjerg i forbindelse med
Amatørnyt. Det er blevet afvist. Man må gerne retransmittere Amatørnyt, men ikke kommentere.
Inden vinteren har vi stadig lidt ”havearbejde” på området omkring masten.
Vi kører med ERMES PA på 2m, og har et i reserve. BEKO er ikke repareret.
Jan, OZ5JAN har bikset lidt med D-Star og netværk.
Vores æresmedlem Niels, OZ1IKW har af helbredsmæssige grunde set sig nødsaget til at stoppe
som revisor. Mange tak til Niels for alle årene ved Knivsbjerg. Niels bliver 90 år den 26. oktober
2021, hvor formanden vil repræsentere Knivsbjerg repeateren.
Punkt 2. Repeaternes stand og fremtid.
2m repeater.
Kører godt.
Kører på ERMES PA trin, ombygget med PTT. Vi har 1 stk. ERMES PA trin i reserve, som er
ombygget med PTT.
På lager haves et HF trin (SSB LNA 145).
På lager haves også ekstra antenne kabel samt defekt BEKO PA trin.
70cm repeater.
Kører godt
70cm antenne er gammel. Måske et eftersyn i fremtiden, hvis der er mistanke om fejl. Yderligere 1
stk CQF 9662 i reserve eller som dele.
Der overvejes pilottone på udgangssignalet.
Begge repeaterne kan fjernstyres via mobiltelefon.
Der var lidt debat vedr. 70cm antennen vedr. udskiftning, og om der er leveringstid.
Flere oplever en karakteristisk støj som en puls med jævn mellemrum på 70cm. Det er fortrinsvis
om dagen, men kan også forekomme om aftenen.
Herefter blev beretningen godkendt.

Punkt 3. Aflæggelse af regnskab.
Kassereren gennemgik regnskabet, hvorefter generalforsamlingen kunne godkende regnskabet.
Punkt 4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag om at regnskabsåret følger kalenderåret. Forslaget trukket tilbage.
Punkt 5. Valg til bestyrelsen.
På valg er Arthur Petersen, OZ1CCJ og Ingemann Ganderup, OZ6IG. Begge var villige til genvalg
og blev valgt.
Punkt 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg er Lars, OZ4UL og Paul Erik, OZ1DTA. Begge var villige til genvalg og blev valgt.
Punkt 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for disse.
Klint, OZ1GO modtog genvalg og Vagn, OZ6VG valgt som revisorer.
Suppleant blev Gert Monberg Mortensen, OZ1BMO
Punkt 8. Eventuelt.
Gert, OZ1BMO opfordrede til, at man sagde til, når der skulle laves noget på området.
Problemet er imidlertid forsikringsdækningen.
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter man gik over til kaffen med tilbehør.

