
Generalforsamling i Radiogruppen Knivsbjerg 21.10. 2022. 
 

Deltagere:  

Ivan/OZ1HYG, Kenneth/OZ9UIF, Gert/OZ1BMO, Jeff/OZ5ZX, Jan/OZ5JAN, Arthur/OZ1CCJ, 

Lars/OZ4UL, Hanne/OZ1DTC, Ingemann/OZ6IG. 

 

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling og der blev holdt 1 minuts stilhed for at 

mindes foreningens æresmedlem Niels, OZ1IKW. 

 

Valg af dirigent: Arthur/OZ1CCJ 

 

Valg af referent: Ingemann/OZ6IG 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig varslet, hvorefter man gik over til den 

udsendte dagsorden. 

 

1. Aflæggelse af beretning for gruppens repeatere. 

 

Året startede rigtigt godt. Dagen efter generalforsamlingen døde 2m PA trinet. Det blev 

konstateret, at strømforsyningen også var defekt. Der blev monteret et reserve PA trin, og 

power supply’en blev repareret. Ved samme lejlighed blev BEKO PA trinet modificeret. I 

november blev der sat pilottone på 70cm senderen. I december måned støj på UHF'en 

hvilket skyldes defekt stik. I marts blev 2m duplex filteret taget fra og analyseret/justeret. 

UHF antenne havde dårligt SWR så ny antenne blev bestilt og skiftet i juni. En måling viser, 

at UHF repeater giver ca. 23 watt ud og efter duplex filteret 17 – 18 watt. Senest er 2m PA 

trinet skiftet. Kører nu på BEKO trinet. Udover det er der blevet lavet en del havearbejde 

ved Knivsbjerg masten.  

Beretningen modtaget med applaus fra forsamlingen. 

 

2. Drøftelse af repeaternes stand og fremtid.  

2m det sædvanlige problem med PA trinet. Antennen checket og OK. UHF kører som den 

skal.  

 Der kan laves nogle optimeringer, så man øger udgangseffekt på UHF. 

Der bliver spurgt, om udstyret  er OK pga. alder, eller om det på sigt skal skiftes ud. 

 

3. Aflæggelse af regnskabet. 

Kassereren gennemgår regnskabet. Der var et par spørgsmål vedr. forsikringerne. 

Regnskabet godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg af bestyrelse. 

Kenneth/OZ9UIF modtager genvalg, Jan/OZ5JAN ønsker ikke genvalg. Lars/OZ4UL blev 

valgt. 

 

6. Valg af 2 suppeleanter til bestyrelsen. 

Paul Erik Nissen OZ1DTA  og Jeff Mortensen, OZ5ZX 

 

7. Valg af 2 revisorer. 

Vagn/OZ6VG og Klint/OZ1GO fortsætter som revisorer og Gert/OZ1BMO fortsætter som 

suppleant. 



 

8. Eventuelt. 

Der blev snakket om den øgede støj i 70 cm området fra andre enheder. 

 

 

Dirigenten takker for god ro og orden, hvorefter vi går over til kaffen og lagkagen. 

 


