
REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I RADIOGRUPPEN KNIVSBJERG 25-10-2019. 

 

Deltagere:  

 

Harald, Lars, Arthur, Niels, Vagn, Hanne, Ingemann og Ivan.  

 

Formanden Ivan/OZ1HYG bød velkommen til generaforsamlingen, hvorefter man gik over til 

dagsordenens første del: 

 

Valg af dirigent: Ivan/OZ1HYG blev valgt. 

Valg af referent: Ingemann/OZ6IG blev valgt. 

Valg af stemmetællere: Der blev ikke valgt nogen, idet dirigenten skønnede, at det ikke var 

nødvendigt. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

Dagsordenens punkt 1. Aflæggelse af beretning for gruppens repeatere.  

 

Ved en gennemgang af gruppens forsikringer viste det sig, at vi faktisk slet ikke var forsikret, og 

forsikringerne blev derfor opsagt. Efter nogen tids sonderinger blev GF forsikring valgt som 

gruppens forsikringsselskab, hvilket i øvrigt giver en årlig besparelse på kr. 1895. 

Airconditionen er defekt. 

Vedr. strøm og leje har formanden indgået en aftale med ejerne om, at vi holder området med 

buskrydning, rep. af hegn og græsslåning. 

Kjeld/OZ9QQ gået silent key. 

Formanden takkede for god støtte fra medlemmerne. Tak! 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

Dagsordenens punkt 2. Drøftelse af repeaternes stand og fremtid. 

 

Der er konstateret fejl på 2 meteren. Det kan være fejl i PA trinet eller antennen og vil blive fejlsøgt. 

Indtil videre er der slukket for PA trinet, hvorfor repeateren kører med nedsat effekt 10-15 watt. 

2 meter skal bare fortsætte som nu, og vi kører ikke med pilottone, fordi alle skal have mulighed for 

at benytte repeateren. 

70 cm har kørt uden problemer, men formanden kunne godt ønske sig, at den blev benyttet noget 

mere. Antennen er gammel, men kører udmærket. 

Der har været lidt diskussion vedr. DMR og D-Star. D-Star var oprindelig et forsøg, og der er ikke 

informationer vedr. økonomien mht. strømforbrug m.m. 

DMR vil gerne benytte masten. 

De tekniske muligheder bliver flere og flere, men færre til at udnytte dem. 

 

Dagsordenens punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

 

Kassereren Ingemann/OZ6IG gennemgik årsregnskabet, som herefter blev godkendt. 

 

Dagsordenens punkt 4. Behandling af indkomne forslag. 

 

Gruppens regnskabsår ændres til 1. oktober – 30. september. Dette blev vedtaget. 

Fristen for indkomne forslag ændres til senest 14 dage før generalforsamling. Forslaget vedtaget. 

 

Dagsordenens punkt 5. Valg af bestyrelse. 



 

På valg er Ingemann/OZ6IG og Arthur/OZ1CCJ. Begge blev genvalgt. 

 

Dagsordenens punkt 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

 

Paul Erik Nissen og Lars/OZ4UL blev valgt. 

 

Dagsordenens punkt 7. Valg af  2 revisorer og 1 suppleant for disse. 

 

Revisorerne blev genvalgt. Ingen suppleant. 

 

Dagsordenens punkt 8 Eventuelt. 

 

Der var ingen, der ønskede ordet under dette punkt. 

 

Herefter takkede formanden for god ro og orden under generalforsamlingen, og man gik herefter 

over til kaffen og lagkage. 

 


