
REFERAT GENERALFORSAMLING RADIOGRUPPEN KNIVSBJERG 23-10-2020. 

 

Deltagere: Ivan/OZ1HYG, Arthur/OZ1CCJ, Hanne/OZ1DTC, Jan/OZ5JAN, Ingemann/OZ6IG, 

Lars/OZ4UL og Vagn/OZ6VG. 

Formanden indledte med at byde velkommen til generalforsamlingen 2020, hvorefter man gik 
over til dagsordenens  

Punkt 1. Valg af dirigent. Ivan blev valgt. 

 Valg af referent. Ingemann blev valgt. 

Punkt 2. Formandens beretning. 

Ved sidste generalforsamling var der problemer med PA trin på 2m. Skiftet lidt frem 
og tilbage. BEKO defekt, relæerne. 

Kører nu på ERMES, hvor vi også havde en defekt, som er løst med dele fra andet 
ERMES trin. 

TDC har været oppe ved masten med en stor kran og efterladt pladsen i noget, der 
ligner en stor byggeplads. Ydermere viser det sig nu, at de har løsnet nogle kabler, 
som nu sidder og flagrer. Stefan har lovet at gøre kablerne fast igen. 

Det grønne område omkring masten er som aftalt blevet vedligeholdt. Det gør, at vi 
har fordelagtige vilkår hos udlejer. 

Aircondition er blevet serviceret med hjælp fra Jyske Medier (lokalradio). 

Vi har haft en meget lang og træls seance med Danske Bank, om opsagde os som 
kunde, da vi ikke havde noget CVR-nummer. Det fik vi så, men nu skulle banken have 
underskrifter og erklæringer, som jeg synes er langt ude over det rimelige for en lille 
forening som vores. 

Telefonabonnementet er skiftet til OK. 

Vi har fået fast internet, som benyttes af DMR og D-STAR. DMR blev sat op her i 
sensommeren, idet vi fik et tilbud fra OZ5TD, som jeg ikke kunne sige nej til. Den 
kører på den lille dipol antenne og kører godt med en rimelig tilslutning. 

Aktuelle udeståender er at få fastgjort det kabel, som TDC har pillet ved. 

Med hensyn til repeaternes fremtid, regner vi med, at de fortsætter som hidtil. 

Punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder budget- og kontingentforslag for 
det kommende år. 



 Regnskabet, som udviser et overskud på kr. 1345,94, blev fremlagt og godkendt. 
Kontingentet blev foreslået uændret, hvilket blev godkendt; dog kr. 150 hvis der er 
flere i husstanden. 

 Der var lidt debat vedrørende mobil Pay af kontingentet, men man enedes om at 
fortsætte som hidtil, og kassereren overfører kontingentet til bankkontoen med 
passende mellemrum. 

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag. 

 Der var ikke indkommet forslag. 

Punkt 5. Valg af bestyrelse. 

 På valg er Jan Fogtmann/OZ5JAN og Kenneth Hansen/OZ9UIF. Begge er villige til at 
modtage genvalg.  Begge genvalgt. 

Punkt 6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

 Lars Jensen/OZ4UL og Paul Erik Nissen/OZ1DTA. Begge er villige til at modtag 
genvalg. 

 Begge genvalgt. 

Punkt 7. Valg af revisorer og 1 suppleant for disse. 

Niels Krogh Hansen/OZ1IKW og Klint Jørgensen/OZ1GO modtager genvalg. 

Begge genvalgt. 

Suppleant blev Vagn K. Kjeldsen/OZ6VG. 

Punkt 8. Eventuelt. 

Der var intet under eventuelt, og formanden takkede for god ro og orden, hvorefter 
man gik over til kaffen. 


