Side 1.
1981.
Call: OZ5ESB.
Lokale: Peder Skrams Gade 9, Esbjerg.
Formand: OZ1LN, H.P. Kjærbro.
Kasserer: OZ1OQ, John Meyer.
Sekretær: OZ1ESB, Kirsten Meyer.
Året 1981 blev et noget usædvanligt år i foreningens historie og ikke kun for det
gode.
I januar var der indbrud i foreningens lokale, hvorved afdelingens HF-sender var
blevet stjålet. Det var så meget mere beklageligt, fordi forsikringspræmien ikke var
blevet rettidigt indbetalt, hvorfor forsikringen ikke dækkede. OZ1OQ hævdede, at
han i den forbindelse selv forgæves havde forsøgt at holde foreningen skadesløs.
Der afholdtes generalforsamling d. 28/1.
Der havde været underskud i kaffekassen grundet manglende betaling.
OZ1OQ foreslog ølsalg til medlemmer over 18 år.
11/2 Virksomhedsbesøg. Esbjerg tovværksfabrik.
Onsdag den 25. marts: OZ1OQ orienterede om kredsmøderne.
Onsdag den 1. april: OZ1CBQ holdt foredrag om brugen af operationsforstærkere.
Onsdag den 15. april: Sammenlignende test af påskebryg samt disses indflydelse på
medlemmernes polarisation. (Kirsten Meyer).
4/5 Auktion.
Bestyrelsesmøde d. 17/6 med følgende deltagere: OZ2ZJ, OZ1LN, OZ1CBQ og
OZ1ESB. Det besluttedes at indkalde til ekstraordinær generalforsamling d. 5/8 med
følgende dagsorden:
1) valg af dirigent
2) valg af kasserer
3) forslag vedrørende kontingentbetalingen
4) indkomne forslag
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Der afholdtes rævejagt hver mandag i Marbæk.
Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling d. 5. august. Intet referat i
forhandlingsprotokollen. Det var formentlig ved denne lejlighed, at OZ1OQ overlod
kassererposten til Kjeld, OZ1EJJ.
Afdelingen ommøbleredes, så stationen anbragtes i biblioteket, der forsynedes med
ekstra lås, som kun bestyrelsen havde nøgle til.
Kirsten Meyer, OZ1ESB søgte om at få OZ1OQ’s tilladelse til
morsetræningsudsendelser overført til OZ7H og forlænget.
Onsdag d. 19. august: Foredrag om stationsbetjening af OZ1OQ.
Onsdag d. 2. september: Auktion.
Onsdag d. 22. september. Møde hos OZ1OQ, hvor man stillede ham nogle kritiske
spørgsmål vedrørende regnskabet, idet der havde været nogle uforståelige og
formentlig kritisable dispositioner.
OZ1OQ udmeldte sig af foreningen, og man mistede således et medlem, som ellers
gennem en årrække havde gjort et stort og uselvisk arbejde for afdelingen.
Onsdag den 28. oktober: Foredrag om syntese ved OZ1LN.
Der var i tiden mellem 8/11 og 1/12 blevet afholdt nogle improviserede møder på
klubaftener o. lign., hvor problemer vedrørende afdelingens VHF-repeater i Roust og
OZ1AIO’s repeater på Hybenvej har været behandlet. Dette havde resulteret i en
brevveksling med OZ1AIO om et muligt samarbejde, således at OZ1AIO kunne
overtage ansvar og drift af afdelingens UHF-repeater i Guldager. Disse forhandlinger
førte imidlertid ikke til noget resultat, hvorefter der blev uddelt spørgeskemaer til alle
interesserede for at få brugernes mening om de to repeateres dækning, specielt i
Esbjerg.
Onsdag d. 25. november var der besøg på Vestkraft.
14. december. Sidste byggeaften.
15. december. Sidste kursusaften og 16. december juleafslutning.
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1982.
15/1 var der bestyrelsesmøde hos OZ1CBQ. Deltagere: OZ1LN, OZ1EJJ,
OZ2ZJ og OZ1CBQ.
2ZJ indledte med at oplyse, at han havde haft kontakt med OZ5LD, Leo
Dam fra Viborg. Denne var villig til at holde foredrag om rævejagter m.v.
Et af OZ5MT indsendt forslag om overtagelse af UHF-repeateren blev
drøftet, og med enkelte ændringer og tilføjelser til OZ5MT’s forslag vat
bestyrelsen enig om at acceptere forslaget.
Det af OZ1EJJ udfærdigede regnskab blev gennemgået.
I OZ’s januarnummer var den første annonce for den berømte computer
VIC-20, som for alvor bragte amatørerne ind i computeralderen.
Ordinær generalforsamling d. 22/1.
Der var mødt 73 stemmeberettigede medlemmer, herunder bestyrelsen
med OZ1GNI som suppleant for OZ1ESB, der har opsagt sit medlemskab i
afdelingen grundet den senere tids diskussioner vedrørende OZ1OQ.
Forslag fra OZ1DKG, om at bestyrelsesmedlemmer ikke kan drive
erhvervsmæssig aktivitet i afdelingen, blev forkastet med 14 stemmer for,
50 stemmer imod og 4 blanke.
Kassererens forslag om kontingentforhøjelse blev vedtaget med 55 for, 7
imod og 4 blanke.
Kontingentet var herefter pr. halvår 65 kr. for aktive, 50 kr. for passive og
32,50 for hvert familiemedlem.
Til bestyrelsen blev opstillet OZ2ZJ og OZ1GMZ, som fik henholdsvis 41
og 22 stemmer med 3 blanke.
Til formand blev opstillet OZ1LN, som fik 57 stemmer, 8 blanke.
Til suppleant blev opstillet OZ1GMZ, OZ1BPL og OZ1ABG, som fik
henholdsvis 49, 12 og 4 stemmer.
Til revisor blev opstillet OZ1CWP og OZ9JH, som fik henholdsvis 33 og
17 stemmer, 9 blanke.
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Under eventuelt blev OZ7UD udpeget som ny bulletin-redaktør, og det
blev foreslået at ændre tidspunktet for udsendelsen på VHF-repeateren.
Generalforsamlingen sluttede kl. 01:45.
3. februar: Foredrag om syntesen til afdelingens 145MHz byggeprojekt
ved Ronald, OZ1CBQ.
Bestyrelsesmøde d. 5. marts hos OZ1LN.
Besked fra Lion’s Club om, at 3 stationer var gået forkert, men omsider
var havnet det rigtige sted – slagter Madsen, Hjerting.
OZ2ZJ fremskaffer priser på en ny HF-station.
Bestyrelsesmøde hos OZ2ZJ. Ingen dato.
Man havde pludselig fået tilbud om nye lokaler.
OZ1LN redegjorde for de nye lokaler i Exnersgade 29.
3 VHF-modtagere til Lions blev konverteret til, at de ville modtage 2, der
er betalt med hver 2000 kr.
7. april. OZ3MZ fortalte om dimensionering af VHF og UHF modtagerindgangstrin.
21. april. OZ1AEB og OZ5LD fortalte om rævejagt og viste film.
Nyhedsudsendelse (bulletin) over OZ3REK – 145,650 MHz (R2) hver
tirsdag aften kl. 18:30. Redaktør Knud, OZ7UD.
28. april. OZ2JI fortalte om opbygning og virkemåde af computere.
12. maj. OZ1DYE kom og fortalte om mikrocomputeren og viste os nogle
af sine programmer.
Bestyrelsesmøde mandag d. 14. juni hos OZ1EJJ.
Tegninger over de nye lokaler blev forelagt. Der var en saglig diskussion
hvorunder man enedes om at få følgende udført:
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1) Nødudgang.
2) Nordvæg beklædt.
3) Bedre lys.
4) Sænkning af loft.
Efter moden overvejelse besluttede en enig bestyrelse at overtage lejemålet af
Exnersgade 29.
15. juni var sidste frist for accept af lejemålet, da der var andre interesserede.
Den sidste af de 3 VHF-stationer laves om, hvis ikke Lions ønsker at overtage den.
Onsdag d. 18. august. Oplæg til vinterens byggeaktiviteter.
Onsdag d. 1. september. Auktion.
Lørdag den 4. og søndag den 5. september. Afdelingen deltager i HF-Fieldday.
Bestyrelsesmøde d. 13/9 kl. 19.
Man er rykket ind i de nye lokaler.
OZ2ZJ skulle oprette sit ”udsalg”, og i modsat side skulle oprettes et radiorum.
Toiletrummet skulle renoveres, og OZ2ZJ skulle sørge for udvendig trappe.
OZ1GMZ tager den indvendige.
Man enedes om at rengøringen skulle udføres af OZ2ZJ og xyl OZ7YS mod at disse
fik gratis medlemskab.
Et festudvalg til den kommende indvielsesfest blev dannet af OZ1EJJ, OZ1CBQ og
OZ1GMZ.
Onsdag d. 15. september. Under kyndig vejledning kunne man lave sine egne QSLkort.
Onsdag d. 20. oktober. OZ4HW fortalte om diplomer.
Onsdag d. 10. november. Oldtimeraften. (for første gang!)
Onsdag d. 17. november. OZ1LN, Lasse, fortalte om kommercielle radioanlæg.
Onsdag d. 1. december. Auktion.
Onsdag d. 15. december. Juleafslutning for medlemmer og familie.
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1983.
Tirsdag d. 4. januar. Teknisk kursus startede. Godt 30 havde meldt sig.
Torsdag d. 6. januar. Morsekursus startede.
Mandag d. 10. januar. Byggeaftenerne startede.
Onsdag d. 19. januar. OZ5MT fortalte om 7-sekvensopkald.
24. januar. Bestyrelsesmøde hos OZ2ZJ. Følgende bestyrelsesmedlemmer
deltog: OZ1LN, OZ1EJJ, OZ2ZJ, OZ1CBQ og OZ1GMZ.
Man beskæftigede sig først og fremmest med indkomne forslag til den
tilstundende generalforsamling. OZ1EJJ ønskede ikke genvalg som
kasserer.
Onsdag den 2. februar. Generalforsamling
OZ1LN aflagde beretning, efter at OZ1CWP var blevet valgt til dirigent.
Formanden talte om afdelingens overtagelse af de nye lokaler i
Exnersgade. Kommunens interesse havde ikke været overvældende, men
til receptionen mødte dog kulturudvalgets formand. Formanden
konstaterede, at der havde været mange gode aktiviteter i årets løb.
Aktiviteter, der havde trukket mange medlemmer til klubbens lokaler.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der trods store udgifter til
renovering af de nye klublokaler udviste et tilfredsstillende resultat.
Efter en lang debat blev det besluttet, at afdelingen skulle investere i en ny
antennemast, HF-beam, VHF og UHF antenner, og hvis der var penge til
det, en VHF station, der kunne køre SSB. Klubben rådede i forvejen over
to rotorer.
Ny kasserer blev OZ1DYX, efter at OZ1EJJ trods mange opfordringer
fastholdt, at han ikke ønskede genvalg.
OZ1CBQ og OZ1GMZ blev genvalgt. Ny suppleant blev OZ1BPL, mens
OZ5MT blev revisor. Revisorsuppleant blev OZ8KF.
Generalforsamlingen sluttede kl. 00:15.
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14. februar. Bestyrelsesmøde hos OZ2ZJ.
På repeateren i Roust skulle antennerne fornyes ved først givne lejlighed.
Antenner var købt – 4 dipoler.
Til HF-stationen vedtoges det at købe en Fritzel beam FB23. Til VHFstationen vedtoges at købe 2 x 6 element beam.
Man ønskede, at antenneudvalget skulle undersøge priser på en ny
gittermast med dertil hørende fastspændingsgrej, toprør og rotorbeslag.
Desuden ønskedes priser på antenner til UHF.
Onsdag d. 23. marts. Pilot Henry Lassen fortalte om flyvning, navigation
og kommunikation via radioen.
Onsdag d. 6. april. Man gentog succesen fra efteråret og holdt Old-timer
aften.
Onsdag d. 20.april. EDR-filmen blev vist. Fra Læsø-sommerlejren i 1946
dukkede pludselig OZ7NB op i forynget skikkelse.
Onsdag d. 18. maj. OZ1CBQ fortalte om måling ved hjælp af oscilloskop.
Onsdag d. 1. juni. Auktion.
Bestyrelsesmøde den 7. juni hos OZ1GMZ.
Man drøftede repeateren i Roust. OZ1EOB, Hans havde givet tilsagn om
at ville kravle op og se til antennen og i øvrigt også stramme bardunerne.
Et rør skulle forlænges, og Hans håbede at kunne få tid til det også.
Der var brugt varme for 4600 kr. i afdelingens lokaler. Fra kommunen var
der kommet 4217 kr.
Til mast og antenner var der brugt ca. 10.000 kr., der er taget fra daglig
drift. Der var en rest på 6000 kr., og der var mulighed for at overføre kr.
18.000 fra byggefonden.
Der arbejdedes med at lave et Esbjerg diplom.
Konkurrence angående et nyt QSL-kort til OZ5ESB. Indsendelsesfrist 1.
oktober 1983.
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Der arbejdedes med, om afdelingen skulle overtage de af OZ2ZJ ejede
effekter, kopimaskine og kopibox. Forslag om denne overtagelse skulle
stilles til førstkommende generalforsamling. Den af OZ2ZJ ønskede pris
for begge dele androg 2000 kr.
Det blev besluttet, at der skulle afholdes medlemsmøder to gange årligt, i
maj og august.
Onsdag d. 8. juni. Emne: Afdelingens deltagelse i Field Day.
Onsdag d. 17. august. Medlemsmøde.
Onsdag d. 31. august. Film om mikroprocessorer.
Onsdag d. 7. september. OZ5MT, Benny, fortalte om sit HF-projekt.
Onsdag d. 14. september. Auktion.
Onsdag d. 28. september. Oldtimer aften.
Mandag d. 3. oktober. Opstart på vinterens byggeaktiviteter.
Onsdag d. 5. oktober. Kredsmøde i afdelingens lokaler.
Onsdag d. 23. november. Filmaften.
Onsdag d. 14. december. Juleafslutning og gløgg, leg og pjat.
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1984.
Onsdag d. 4. januar. Bytteaften for dem der vil bytte julegaver.
Onsdag d. 18. januar. Filmaften. Om Yaesu’s produkter.
Onsdag d. 1. februar. Generalforsamling. Men desværre intet referat.
Det fremgik dog af april OZ, at det ikke havde været muligt at vælge en ny
formand, hvorfor det blev nødvendigt med en ekstraordinær
generalforsamling i marts.
Onsdag d. 7. marts. Auktion.
Onsdag d. 14. marts. Ekstraordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen startede med at OZ7UD overrakte Den gule Nål til
OZ1LN.
1) OZ8KF valgtes til dirigent.
2) Valg af formand. OZ7UD blev foreslået og valgt af 35 af de 44
fremmødte stemmeberettigede. OZ1ANV fik 7 stemmer, og der var 2
blanke stemmesedler.
3) Til bestyrelsen valgtes OZ1ANV med 20 stemmer. Øvrige: OZ1DYI
12 stemmer, OZ1EOB 6 stemmer, OZ2ZJ 5 stemmer, og 3
stemmesedler var blanke.
4) Som suppleant valgtes OZ1DYI 40 stemmer.
5) Som revisorer valgtes OZ1CWP 34 stemmer og OZ6HV 25
stemmer.
Det blev besluttet at flytte repeaternyt til kl. 19.00.
Fredag d. 6. april. Bestyrelsesmøde hos OZ7UD.
Program frem til sommerferien blev fastlagt.
Der arbejdedes videre med navneskilte. En plade burde sættes op ved
indgangen, så de, der mødte op, kunne tage skiltet dér og bære det om
aftenen.
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Det blev besluttet, at OZ7H skulle have et gavekort på 200 kr. for sit
arbejde med CW-holdet.
Pris på øl fastsat til kr. 5,50 og for sodavand kr. 3,00.
16. maj. Filmaften. Filmene havde ganske vist ikke noget med
amatørradio at gøre. Den ene handlede om bygning af
diesellokomotiver, og den anden var om rejse med tog og skib til
England.
23. maj. HF-beam og plastikkabinetter.
5. juni. Bestyrelsesmøde hos OZ1GMZ.
OZ5MT ville få tilbud om at beholde repeaterlicens til UHF, men på
betingelse af at han blev medlem af afdelingen. Ellers ville den gå til
OZ1EJJ.
Teknisk kursus ville blive kørt af OZ1LN, OZ1CBQ og OZ1IOF tirsdag
aften fra 1. oktober. Pris 225 kr. + kontigent til 31/12 84 kr. 50 for ikke
medlemmer.
OZ1GQW, Kurt og OZ1JEB, Karl ville tage sig af indretning af
værksted. OZ1EMY og OZ1INN af radiolokalet.
Følgende havde nøgle til lokalerne:
A: OZ2ZJ og OZ7YS
B: Svend (værten), OZ1DYX, OZ1CBQ, OZ7UD,
OZ1GMZ
C: OZ1GQW, OZ7H.
Økonomien så tilforladelig ud. Det kunne gå rundt skrev OZ1GMZ,
Jørgen.
8. august. Medlemsmøde.
Som start på vinterens aktiviteter var det meste af bestyrelsen samlet i
afdelingen for sammen med de fremmødte medlemmer at finde og
diskutere emner eller byggeprojekter.
Det blev der en bred diskussion ud af. OZ7UD talte om HF-Fieldday.
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OZ1DYI foreslog en månedlig aktivitetsaften samt eventuelt foredrag
eller undervisning i computere for amatører.
OZ6HV havde et RCL instrument, der kunne bruges som byggeprojekt.
OZ1CWP fremførte ideer om en eventuel studiekreds med henblik på
A-licens.
OZ1EJJ overtog UHF-repeateren med OZ8KF og OZ1CBQ som
medlemmer i UHF-gruppen.
Vinterens morsekursus ville blive ledet af OZ7H.
Onsdag d. 15. august. Field-Day møde.
Onsdag d. 5. september. Auktion.
Onsdag d. 19. september. Filmaften med filmene: INTELSAT –
kommunikation pr. satellit og NORDISK TELESATELLIT I
TAUNUM.
Onsdag d. 26. september: Old-Timer aften.
Tirsdag d. 2. oktober. Denne aften var den første af en række
tirsdagsaftener, der skulle føre frem til P & T’s tekniske prøve, der
skulle afholdes i foråret 1985.
Bestyrelsesmøde den 3. 12. 1984 hos OZ7UD.
OZ1GMZ, jørgen havde meldt afbud, så suppleanten OZ1DYI, Svend
var indkaldt.
OZ7UD indledte med en kort orientering vedrørende afdelingens
manglende indlæg i OZ. Det diskuteredes, men man ville ikke lægge
skylden på nogen bestemt.
OZ1IOF, Allan, havde været syg og dermed ikke været i stand til at
medvirke som lærer på licenskurset.
OZ7H, der kører morsekurset, havde fremsat et forslag om at gøre
kurset gratis, men således at der skulle betales 100 kr. for at aflægge
prøve. For genopfriskning skulle der dog betales 50 kr.
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Efter en kort diskussion enedes man om følgende:
For at aflægge prøve betales 100 kr.
Ved efterfølgende prøver
50 ” pr. gang.
Genopfriskningskurser
50 ”
Det var forudsat, at man var medlem af såvel EDR som Esbjerg
afdeling.
Alt vedrørende QSL-kort og diplomer ville fremover blive ordnet af
OZ1DYI, Svend.
Der ville blive kørt juletest 2. juledag fra afdelingen.
Juleafslutning med hvad dette indebar onsdag den 12. december.

1985.
Året startede med byggeaften mandag d. 7. januar. Disse fortsattes
følgende mandage. Tirsdag d. 8. januar var den første
undervisningsaften til teknisk prøve i det nye år, og CW kurset kørte på
torsdage.
Onsdag den 16. januar kl. 20.00 holdt EDR’s presseinformationsmand
OZ5RB, Hans Bonnesen, et interessant foredrag om radionavigation
under 2. verdenskrig, ”Hvordan fandt de vej?”. Han havde selv trodset
et hårdt vintervejr for at nå frem til Esbjerg.
Onsdag d. 30. januar skulle OZ1CWP have holdt foredrag om
computere med demonstration af hvad de kunne bruges til indenfor
amatørradio. Desværre blev han forhindret.
Bestyrelsesmøde d. 4. februar hos OZ1DYX.
OZ1GMZ var ikke mødt.
Der var kommet et forslag fra OZ2ZJ, Børge, vedrørende bl.a.
kontingentet.
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Det blev indstillet til vedtagelse med nogle få ændringer, bl. a. at
alderen for stemmeret sattes til 18 år.
På generalforsamlingen bør nævnes Silent Key for 1984.
Vedr. byggefonden: De i beholdningen (i box) henlagte
præmieobligationer blev af OZ1DYI foreslået ændret til at anbringes i
depot. Fondens bankbog ønskes overført til Handelsbanken, hvor
afdelingens øvrige penge er anbragt.
Valg: OZ1CBQ, Ronald, ønskede ikke genvalg.
OZ1GMZ, Jørgen, havde ikke betalt kontingent, og var dermed i
henhold til vedtægterne ikke mere medlem, og kunne derfor ikke
længere sidde i bestyrelsen.
OZ1DYI, Svend, indtrådte herefter i bestyrelsen, og denne plads var i
øvrigt også på valg.
OZ6HV, Poul Erik, der blev valgt som revisor på sidste
generalforsamling, havde ikke betalt kontingent og kan derfor ikke
revidere regnskabet, hvorfor suppleanten OZ8KF blev indkaldt som
revisor. OZ6HV havde trods henvendelser fra såvel OZ1DYX og
OZ7UD ikke betalt.
Der skulle vælges en ny suppleant, revisorsuppleant, og man ville
spørge OZ1EMY. Som bestyrelsesmedlemmer ville man foreslå
OZ1DYI og OZ1INN.
Bestyrelsen ville på generalforsamlingen stille ændringsforslag til
dagsordenen på grund af det indtrufne, således at der indførtes et nyt
punkt 7: valg af suppleant til bestyrelsen. Det hidtidige punkt 7 ville
herefter blive til punkt 8, og punkt 8 til punkt 9.
Værkstedet: Der burde snarest blive ryddet op. OZ1DYX manglede
plads til bl.a. et arkivskab.
Der skulle findes nogle nye til rengøring af lokalerne. OZ7YS ville ikke
mere. (Der var et fri kontingent at hente!).
Der skulle købes en flaske til hver af de repeateransvarlige og til
OZ7YS.
Man foretog en gennemgang af medlemskartoteket. Derved
åbenbaredes det, at ca. 10 medlemmer desværre ikke havde betalt deres
kontingent. De ville derfor blive slettede som medlemmer.
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Revisorerne mente, at repeaterlicenserne og antenneforsikringen skulle
betales af repeaterkassen. Heri var resten af bestyrelsen uenig, idet man
i så fald meget hurtigt ville tømme repeaterkassen.
OZ7UD havde fået brev fra Haderslev afdelingen angående
”Sønderjysk Forårsmarked i Haderslev den 23. eller 24. marts 1985.
Vedrørende tyveriet af afdelingsstationen i januar 1980: Stationen var
dukket op hos et af afdelingens medlemmer, som havde erhvervet den
på en offentlig auktion. Idet man mente, at stationen dér var købt fuldt
lovligt, ville man ikke gøre krav på den.
Tyven var også blevet afsløret. Han er kriminel – og der er ikke
mulighed for regres, idet han intet ejer. Han har aldrig haft tilknytning
til afdelingen.
Onsdag d. 6. februar. Klubaften med mulighed for at diskuterer de
indkomne forslag til den kommende generalforsamling.
Generalforsamlingen den 13. februar 1985.
Formanden OZ7UD, Knud, bød velkommen og bad forsamlingen
mindes OZ1FSU, Leif, som var gået Silent Key.
Forsamlingen rejste sig og mindedes Leif.
Herefter gik man over til punkt 1 på dagsordenen: Valg af dirigent.
OZ8KF, Knud, blev foreslået, og som den eneste foreslået blev han
valgt.
Dagsordenen blev oplæst med ændringer.
Den ændrede dagsorden blev godkendt uden kommentarer.
Punkt 2: Formandens beretning: Der havde været foredrag af OZ1DKG,
Erling, og OZ1HXR om bygning af beamantenne og arbejde med akryl.
(OZ1DKG havde i øvrigt haft en artikel om forarbejdning af akrylplast i
OZ’s aprilnummer 1984 samt en artikel om støbning af spoleforme til
beamantenne i oktobernummeret samme år).
OZ1DKG havde også fortalt om deres tur til Californien i sommeren
1984.
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OZ5RB var kommet trods forrygende snestorm og havde holdt foredrag
om radionavigation under anden verdenskrig.
Arne (efternavn ulæseligt) fra politiet havde holdt foredrag og vist film
om politihunde.
Computerdemo omkring brug af computer sammen med amatørradio.
Her skulle OZ1CWP, Bjarne, have demonstreret, men på grund af
arbejde var han forhindret. I stedet viste OZ2ZJ, Børge, OZ1CBQ,
Ronald, OZ1EDX, Ib og OZ7UD, hvad de havde. Man overvejede at
tage det op senere.
Året 1984 sluttede med juleafslutning ved OZ1DYX, Kurt, OZ1ANV,
Preben, samt XYL’s.
Der blev deltaget i IOTA for 10. gang
På et bestyrelsesmøde blev der truffet beslutning om køb af HF-station.
Man tog herefter imod et tilbud fra OZ1GAF, Carlo, om køb af hans
Kenwood TS 130 til en pris af 5000 kr.
Bestyrelsen modtog forslag til ombygning af radiorummet fra OZ1INN,
OZ1EMY, OZ1HXQ og OZ1IJP, hvilket blev godkendt, og man
bevilgede det nødvendige beløb, ca. 2000 kr. Resultatet svarede
efterfølgende til forventningerne, og OZ7UD benyttede lejligheden til at
takke de pågældende.
OZ1JEB indvilligede i at bygge strømforsyning, et nydeligt stykke
arbejde. Han blev da også takket herfor.
Der havde været kørt HF-aktivitetstest de første søndage i månederne,
og uofficielt opnåede man en 7. plads blandt de deltagende
klubstationer. Dette ville blive fortsat det indeværende år, og OZ1DYI
havde sluttet sig til operatørerne.
Der blev afholdt Field-Day i Marbæk 1. og 2. september, med
tilhørende møder. Esbjerg afdeling opnåede en 21. plads blandt 31
deltagende. Det var dårligere end året før, men det skyldtes nok, at man
kun deltog med 3 stationer. Én på 80 meter, som blev nr. 24 af 30. Én
på 40 meter, som blev nr. 17 af 29, og én på 20 meter, hvor man blev nr.
19 af 30.
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Man havde allerede reserveret pladsen i Marbæk til Field-Day 7. og 8.
september i det indeværende år.
Der havde været 4 auktioner i det forgangne år.
Desuden havde der været et virksomhedsbesøg på Vestfrost, arrangeret
af OZ1CBQ.
Yderligere havde der været 2 filmaftener med DSB film (vist nok ikke
den store succes).
Repeaterne havde, så vidt man vidste, kørt upåklageligt.
OZ7UD sluttede sin beretning med at udtrykke det bedste håb for
afdelingen fremover, idet han opfordrede medlemmerne til også i
fremtiden at hjælpe bestyrelsen, således at man fremover stadig har en
forening, medlemmerne kan være glade for at komme i.
Beretningen blev hilst med applaus.
Dirigenten brød ind og informerede om, at man skulle have valgt 2
stemmetællere. OZ1EJJ og OZ2XQ blev foreslået og valgt.
Spørgsmål til formandens beretning:
Der blev spurgt om den gamle TS 510, og herpå svarede OZ1CBQ.
Herefter var der en længere debat angående OZ6HV’s ret til at revidere
regnskabet, idet han ikke havde betalt kontingent. Debatten endte med
at dirigenten oplæste vedtægterne vedrørende betaling af kontingent –
hvorefter der kom et par afsluttende bemærkninger. Da der herefter ikke
var flere spørgsmål til beretningen, blev den sat til afstemning og blev
godkendt med stort flertal. Der var et par stykker, der ikke ville stemme,
og der var ingen, der stemte imod.
Efter punkt 3 og 4 (regnskabet og kontingentændring) blev der holdt
kaffepause.
Punkt 5: Valg af kasserer. OZ1DYX blev genvalgt for 2 år.
Punkt 6: Valg til bestyrelsen. OZ1DYI og OZ1INN blev valgt.
Punkt 7: Valg af suppleant til bestyrelsen. OZ1IOC, Frank, blev
valgt.
Punkt 8: Valg af revisor for 1 år. OZ1EMY blev valgt.
Punkt 9: Valg af revisorsuppleant. OZ8KF blev valgt med
akklamation.

Side 17.
Punkt 10: Eventuelt. OZ1DYI takkede for valget, og OZ9JH supplerede
med, at OZ1DYI burde gi’ en omgang. Forslaget blev returneret, og det
endte med, at alle selv måtte betale.
OZ1CBQ sagde tak for tilliden i den forgangne tid.
OZ7UD opfordrede til, at man gav en hånd til gruppen omkring
radiorummet, hvilket prompte blev fulgt.
Herefter gennemgik OZ7UD udvalgslisten.
OZ1CBQ lovede at hjælpe OZ2ZJ med forretningen, og OZ7UD
takkede OZ7YS for hjælpen i den forgangne tid.
OZ1DYX henstillede til folk at betale til tiden, og at ændringer også
meddeles i tide. Rykkere m.v. havde kostet 300 kr.
Det blev meddelt, at kaffen var gratis, men at evt. betaling ville gå til
repeateren.
Da der herefter ikke var flere bemærkninger, erklærede OZ8KF
generalforsamlingen for afsluttet. Der deltog 43 medlemmer.
20. februar. Foredrag ved OZ9QQ, Kjeld. Emnet var QSO og
stationsteknik.
6. marts. Auktion.
20. marts. Klubmøde, hvor der blev givet et referat af opstillingsmødet i
Herning d. 13/3.
27. marts. Videoaften, hvor der blev vist en amerikansk og en svensk
vidiofilm om radioamatører.
24. april. Lysbilledforedrag af Jørgen Andersen, Oksbøl. Han fortalte
om sine oplevelser i Nordøstgrønland med slædepatruljen Sirius.
1. maj. Diskussionsaften.
22. maj. Maidenhead Locatorsystem. OZ1EJJ, Kjeld, fortalte om det
nye system og viste, hvordan man laver beregninger med det.
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19. juni. Sidste møde inden sommerferien.
Bestyrelsesmøde den 25. juni. Alle var mødt.
Der var varslet lejeforhøjelse, men man vidste endnu ikke hvor meget.
OZ7UD havde fået et brev fra OZ1HXX, Svend, hvori han luftede sin
utilfredshed med afdelingen og meldte sig ud. Det forekom temmelig
uforståeligt, og OZ7UD ville tage kontakt til ham.
Man besluttede, at instruktørerne fra sidste kursus skulle hver have et
gavekort lydende på 250 kr. Det drejede sig om OZ1LN, OZ1CBQ og
OZ7H.
Nye C-licenser: OZ1GQV, Niels. OZ1HXQ, Ole. OZ1KBR, Allan.
Bjarne, OZ1CWP, havde tilbudt at køre afdelingens regnskab på EDB.
Tilbuddet fandt gehør, og der ville blive arbejdet videre herpå.
OZ6HV, Poul Erik, havde meldt sig ind igen, og OZ1EDX, Ib, blev ved
med at ”mugge” over det med revisionen. OZ1DYX blev lidt sur over
dette, idet han mente, at den sag længst var uddebatteret.
Det nedsatte kontingent for unge under 25 år havde kostet afdelingen ca.
1700 kr., og den forventede tilgang af unge havde svigtet, så det ville
muligvis blive nødvendigt med en kontingentforhøjelse.
Mødet sluttede kl. 21:30.
21. august. Medlemsmøde. Spørgsmål og forslag til bestyrelsen.
OZ1LF, Lothar Fialla døde i en alder af 84 år. Han var i en lang periode et
trofast medlem af afdelingen. Med sin amatørsender holdt han forbindelse
med sine gamle venner i Østrig, hvor han stammede fra. Af profession var
han fotograf, hvad afdelingen mange gange nød godt af.
18. september. Besøg på Blåvand Radio.
Lørdag d. 28. og søndag d. 29. september. Man deltog med afdelingens
station i Skandinavisk Aktivitets Contest, SAC.
Tirsdag d. 1. oktober. Start på teknisk kursus med instruktørerne:
OZ1CBQ, Ronald, OZ7NB, Niels, og OZ1LDI, Preben.
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Den 4. oktober døde OZ3FK, Friederich Karl Krieg på Esbjerg
Centralsygehus. Dermed mistede afdelingen en af sine virkelige oldtimere.
Han var født i Tyskland i den lille by Nohra i 1900, og i Erfurt blev han
uddannet som elektriker og elektromekaniker. Omkring 1920 kom han til
Esbjerg og fik ansættelse hos Brdr. Leervad i Norgesgade. Her blev han
senere driftsleder. Min far, som i sin tid var i lære dér, har fortalt mig, at
han var meget flink over for lærlingene.
I den første tid boede han på et lille værelse i Kongensgade, og dette blev
meget snart fyldt med store ebonitplader med rør, spoler og masser af
håndtag sat op med isolatorer på væggene. Kort sagt Krieg byggede
radioer allerede omkring 1925. Senere kom interessen for kortbølge, og en
gang i trediverne købte han en Hallicrafter modtager.
Under krigen prøvede tyskerne at inddrage ham i gedulgt arbejde for
besættelsesmagten, men det nægtede han, idet han sagde, at nu var han
dansk gift og dansker. Han ville absolut ikke have noget som helst med
nazisterne at gøre.
I 1950 meldte han sig ind i EDR, og et par år efter fik han licens. Han
kørte mest AM-fone, og hans station bestod i mange år af en tysk Fu.Hec.
modtager samt en flot panelsender med fanggittermodulation, bygget af
OZ2FM, Frode, en gang omkring 1955.
Senere blev han medlem af bestyrelsen i Esbjerg afdeling, og i denne
periode foretog han en rejse til USA, hvor han bl.a. besøgte flere af de
amatører, han kendte fra sine QSO’er. De fleste steder blev han budt
hjerteligt velkommen, men et enkelt sted kom en sur XYL ud og afviste
ham med ordene: ”Det pjat er min mand heldigvis holdt op med!” Det
fortalte Krieg gerne med et blink i øjet og et stort smil.
De sidste år indstillede Krieg selv sin amatørvirksomhed, da han fik svært
ved at koncentrere sig i en QSO. Men han havde til det sidste holdt
forbindelsen vedlige med sine amatørkammerater.
(delvis efter en nekrolog af OZ3CB og OZ7NB).
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Lørdag d. 19. og søndag d. 20. oktober. JOTA, spejderhusene. Bakkevej.
Onsdag d. 30. oktober. Foredrag ved OZ3JR, Bent, om sattelittrafik for
begyndere.
Søndag d. 3. november. HF-aktivitetstest.
Lørdag d. 9. og søndag d. 10. november. Udstillingen, der skulle have
fundet sted i EFI-hallen, blev desværre aflyst, hvorfor udstillingsmaterialet
med tilhørende lysbilleder blev sat op i afdelingens lokaler om søndagen,
så de, der havde tid og lyst, kunne få lejlighed til at se det. Der kom da
også en del amatører for at kigge på.
Søndag d. 1. december. HF-aktivitetstest.
Onsdag d. 4. december. Årets sidste auktion. ”Kom og køb julegaven til
HAM, XYL eller YL!” Mulighed for lykkeposer.
Onsdag d. 18. december. JULEAFSLUTNING. Alle opfordredes til at
møde op.

1986.
Onsdag d. 8. januar. Julegavebytningsaften.
Onsdag d. 22. januar. Sidste frist for at afleverer skriftlige forslag til årets
generalforsamling.
Onsdag d. 5. februar. Generalforsamling i lokalet i Exnersgade 29.
Generalforsamlingen begyndte kl. 20:00, og der var mødt 31 medlemmer.
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Formanden, OZ7UD, Knud, bød velkommen og bad forsamlingen rejse sig
op for at mindes 2 af vore amatørkammerater, der var afdøde i årets løb.
Det var OZ2LF, Lothar Fialla, og OZ3FK, Friedrich Karl Krieg.
Sidstnævnte var medlem af afdelingen til det sidste.
Valg af dirigent: OZ8KF blev foreslået og enstemmigt valgt.
Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, gav
han ordet til formanden.
Formandens beretning: Som nok de fleste er klar over, er medlemstallet i
afdelingen faldet. Vi er nu 109 medlemmer. Det er en afgang på ca. 20 i
1985. Han foreslog, at der blev nedsat et udvalg til at analysere problemet,
da man, som han sagde, ikke havde råd til at miste flere medlemmer, uden
at ville blive nødt til at sætte kontingentet klækkeligt op.
Tirsdagene den 1. og den 8. oktober blev der forsøgt opstart af teknisk
kursus. Det burde kunne lade sig gøre, idet ingen af naboafdelingerne
ønskede at sætte kursus i gang. Den 1. oktober mødte 4, og den 8. oktober
mødte 6 kursister op, men heraf var kun 1 hjemmehørende i Esbjerg
kommune. Så man måtte konstatere, at grundlaget for at starte op ikke var
til stede.
Morsekursus startede op d. 3. oktober med en meget hæderlig tilslutning,
man var på et tidspunkt oppe på en 12 – 13 stykker. Men desværre tog det
langsomt af, og den 23/1- 86 måtte man opgive at fortsætte med kurset, da
kun 2 var mødt op. OZ7H var dog villig til at genoptage undervisningen,
hvis interessen igen skulle vise sig.
Teknisk kursus gav i 1985 4 nye licenser. Morsekursus gav samme år 3
nye C-licenser.
Blandt de af årets aktiviteter, han nævnte var HF-aktivitetsgruppen, som
tilkæmpede sig en 1. plads for afdelingen i fone. Field-Day i Marbæk gik
også rimeligt godt, idet det samlede resultat blev en 12. plads af 33.
Desuden blev OZ5ESB vinder i kreds 7, hvilket skulle indbringe en pokal.
Denne skulle imidlertid vindes 3 gange i træk for at blive ejendom.
Udover de ovenfor anførte aktiviteter havde der også været et foredrag ved
OZ1WL om diplomer.

Side 22.
Kommentarer til formandens beretning: OZ1EJJ mente, at det svigtende
tekniske kursus og ”computeralderen” bar skylden for medlemstilbagegangen.
OZ1CWP: Diskussionen bør tages under eventuelt.
OZ7UD: Jeg undlod at tale om fremtiden, da jeg ikke er formand mere.
Der var ikke flere kommentarer, og beretningen blev vedtaget med
akklamation.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Det blev efter nogen
diskussion enstemmigt vedtaget.
Under punkt 4 vedtoges et ændringsforslag vedrørende kontingentet.
I stedet for at kræve halvt kontingent for alle under 25 år blev det til
følgende: Alle medlemmer, som grundet uddannelse ikke har fast indtægt,
kan mod dokumentation over for den siddende bestyrelse få bevilget halvt
kontingent.
Desuden vedtoges det at forhøje kontingentet til 120 kr. halvårligt for
aktive medlemmer og 60 kr. halvårligt for passive medlemmer.
Næste punkt var valg af ny formand, idet OZ7UD ikke modtog genvalg.
Foreslået blev OZ1DYI, Svend, OZ7NB, Niels, og OZ1ANV, Preben
OZ1ANV: Nej tak, og jeg ser i øvrigt helst at OZ7UD fortsætter. Han har
gode erfaringer og gode kontakter.
OZ7NB: Jeg trækker mig.
OZ1DYI: Jeg vil helst ikke. Jeg foretrækker at fortsætte som sekretær på
grund af det påbegyndte arbejde.
Efter lidt overtalelse indvilligede OZ7NB i alligevel at lade sig opstille.
Forslag til ny formand er herefter OZ1DYI og OZ7NB.
Der blev afgivet 28 stemmer. OZ7NB fik 24 stemmer, og OZ1DYI fik 3
stemmer. Der var 1 blank stemme.
OZ7NB var hermed valgt, og han takkede for valget, som sig hør og bør.
OZ1CBQ takkede OZ7UD for veludført arbejde.
OZ1HXQ blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem, da OZ1ANV ikke ønskede
genvalg. OZ1IOC blev valgt som suppleant.
Revisorerne OZ1EMY og OZ1CWP blev genvalgt med akklamation.
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Under eventuelt var der en del diskussion. Dels syntes OZ1CWP ikke, at
man blot skulle smide kontingentrestanterne ud, men hellere give dem en
chance til. Herimod indvendte OZ1DYX, at dette ville stride mod
vedtægterne.
Der var også delte meninger om man skulle samarbejde med
computerklubben. Stærkest imod var OZ1EDX, Ib, men også OZ7UD var
skeptisk.
Herefter blev udvalgslisten revideret.
OZ7UD sluttede generalforsamlingen med at takke for en god debat.
Klokken var da 22:55.
17. februar. Bestyrelsesmøde hos OZ7NB i Tjæreborg.
Alle var mødt undtagen OZ1DYX, som pr. telefon fortalte, at lejeren i
kælderen havde sendt ham et brev, hvori han protesterede mod den
varslede lejeforhøjelse.
Bestyrelsen vedtog at fastholde lejeforhøjelsen, 50 kr. pr. måned.
OZ1DYX ville skriftligt underrette ham herom.
Bestyrelsen konstituerede sig: OZ7NB formand, OZ1DYX kasserer,
OZ1INN og OZ1HXQ bestyrelsesmedlemmer.
Herefter blev der lavet et program frem til sommerferien. Herudover var
der tale om forskellige andre mulige aktiviteter: besøg på Fanø
Navigationsskole, foredrag om QRP-stationer og en foredragsserie om
måleinstrumenter.
Søndag d. 2. marts. HF-aktivitetstest.
Onsdag d. 5. marts. Auktion.
Onsdag d. 19. marts. Klubaften med referat fra kredsmødet i Herning.
Onsdag d. 2. april. Field-Day møde. Man fordelte bånd og mandskab.
Søndag d. 6. april. HF-contest.
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Onsdag d. 16. april. Foredrag om dipolantenner, grundviden, erfaringer
m.m. ved OZ7NB.
Søndag d. 4. maj. Aktivitetscontest.
Onsdag d. 14. maj. Medlemsmøde. Hvordan er det gået – hvad med
fremtiden?
Onsdag d. 30. april. Filmaften.
Søndag d. 1. juni. HF-aktivitetstest.
Tirsdag d. 3. juni. Bestyrelsesmøde hos OZ1DYI.
Mødet startede kl. 19:30 med at protokollen blev oplæst, godkendt og
underskrevet.
Fra PR-udvalget ved OZ1INN var der et forslag til en indmeldelsesblanket
til EDR Esbjerg afdeling. Denne blev gennemgået, og efter nogle få
ændringer blev bestyrelsen enige om udformningen, og den vil straks blive
sat i produktion.
OZ1EYC og OZ1LDO har startet et projekt op med at lave en videofilm
om Esbjerg afdeling. OZ1CWP har lovet at tage kontakt med bibliotekar
Poul Holst om at få brochurer m.v. fremlagt på bibliotekerne.
Et hvervebrevs forslag blev forelagt, og efter nogle få ændringer kunne
bestyrelsen godkende det.
Der var forslag om øget information til bl.a. skolernes elektronikhold.
OZ1LDO havde foræret afdelingen en VIC 20 med interface.
Onsdag d. 4. juni. Auktion.
Onsdag d. 11. juni. Field-Day møde. Opsamling af hvad vi har og hvad vi
mangler.
Onsdag d. 18. juni. Sidste møde inden sommerferien.
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I denne sommer døde en god amatørkammerat, OZ1BJ, Elvin Bjerregaard
Jæger. Han havde været radioamatør i mange år og blev medlem af EDR i
1941. Licens fik han i begyndelsen af 50’erne, men allerede i 1947, mens
jeg var i lære hos ”Radiopræst”, kom han ofte i forretningen, og sammen
med OZ1CU byggede han nogle kortbølgemodtagere i fornem udførelse.
Som en god ven af Walter Præst, gjorde han, hvad han kunne i form af
gode råd for at hjælpe firmaet igennem en økonomisk nedtur. Men
desværre var firmaets ophør uafvendelig.
Hans arbejde som forretningsfører for boligforeningen ”Ungdomsbo” blev
efterhånden meget omfattende, og det levnede ham i de senere år ikke
megen tid til amatørhobbyen.
Onsdag d. 17. september. Medlemsmøde med bl.a. information om
programmet for den kommende tid.
Søndag d. 5. oktober. HF-contest.
Tirsdag d. 7. oktober. Opstart på teknisk kursus.
Onsdag d. 8. Oktober. Miniforedrag om JOTA ved OZ1DYI. Samme aften
startede CW-kursus.
Onsdag d. 22. oktober. Besøg på Fanø Navigationsskole.
Onsdag d. 29. oktober. Filmaften.
Onsdag d. 12. november. Foredrag om DX-ing ved OZ7YY, Finn.
Nyhedsudsendelse (Bulletin) over 3REK – 145,650 MHz (R2) hver tirsdag
aften kl. 19. Redaktør: OZ1ANV, Preben Helt.
Bestyrelsesmøde i afdelingen d. 27. november.
Mødet startede kl. 19. OZ7NB var fraværende på grund af sygdom.
Protokollen blev oplæst, godkendt og underskrevet.
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Der var brev fra EDR’s antenneudvalg vedrørende antenner og
lokalplaner.
Det blev herefter diskuteret, om undervisere på kurserne skulle have noget
for at undervise (ref. vedr. sidste sæson, hvor OZ7H underviste på
morsekursus, som ikke blev gennemført).
Bestyrelsen enedes om, at der ikke skulle gives noget til lærerne, idet det
var en klubopgave, og det var klubbens egne medlemmer, der optrådte
som lærere.
Field-Day resultaterne var endnu ikke endelige – men uanset om de
diskvalificerede afdelinger talte med eller ikke – var det klart, at OZ5ESB
havde vundet kreds 7 pokalen.
Byggefondens vedtægter var fundet og blev gennemgået, og det blev
besluttet, at der skulle laves et ændringsforslag til vedtægterne. OZ1DYX
ville forfatte dette.
Radiorummet. Herom var der en del diskussion. Sluttelig enedes man om
at prøve at få kommunen til at give et bidrag.
Revisorerne var blevet bedt om at komme, og regnskaberne blev
gennemgået. Der blev herefter snakket om forskellige muligheder for at
skaffe mere kapital, uden at man dog fandt de vises sten. Regnskabet var,
om end stadig med underskud, dog betydeligt bedre end sidste år.
OZ6XA, Ove, var indkaldt, idet han havde nogle idéer, som han ønskede
at forelægge bestyrelsen. Han kom med nogle forskellige forslag om
mindre byggeprojekter. Man enedes om, at han skulle prøve at lave et par
”prototyper”, så man ville kunne se, om der var interesse herfor.
Mødet sluttede kl. 22.
Onsdag d. 3. december. Auktion.
Søndag d. 7. december. Aktivitetscontest.
Onsdag d. 17. december. Juleafslutning med familien.
I 1986 holdt Packet radio sit indtog i amatørradio.
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1987.
Onsdag d. 7. januar. Julegavebytteaften.
Onsdag d. 28. januar. Sidste frist for indlevering af eventuelle forslag til
generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøde d. 2. februar hos OZ1DYI. Mødet startede kl. 20:25, hvor
alle undtagen OZ1DYX, som havde meldt afbud, var til stede.
Protokollen blev oplæst, godkendt og underskrevet.
Der var kommet brev fra OZ7NB den 5. december 1986, hvori han
meddelte, at han desværre blev nødt til at fratræde som formand på grund
af sygdom. (Iskæmisk hjertesygdom og efterfølgende tredobbelt bypass
operation i Odense).
Den 22. 12. 86 har OZ1DYI indsendt en protest til Esbjerg byråd mod
lokalplan 204. Planen er den 14. 1. 87 ifølge dagspressen taget af bordet.
I analog hertil blev det besluttet at der skulle gøres noget ved dette
problem (forbud mod opsætning af antenner) eventuelt ved en direkte
kontakt til Stadsingeniørkontoret.
QSL kort kørt i 1986: 1037 udgående fordelt på 10 call og 815 indgående
fordelt på 23 call.
Der var til OZ7NB kommet et brev fra Kalundborg afdeling. OZ1DYI
ville svare på det.
En definition på begrebet passive medlemmer blev efterlyst.
I anledning af Esbjerg afdelings 50 års jubilæum den 29. marts 1987 skulle
der nedsættes et jubilæumsudvalg. OZ1DYI har uofficielt inviteret
landsformanden, OZ8QV.
Indkomne forslag til generalforsamlingen:
Der var kommet et forslag fra OZ7UD vedrørende køb af Callbook.
Fra OZ1DYI et forslag om en vedtægtsændring til § 9.
Bestyrelsen ville kunne støtte begge forslag.
Herefter blev regnskab og budget gennemgået, og man var enige om, at
noget skulle gøres for at få en bedre økonomi.
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Revisorerne havde anbefalet, at der skulle overføres 1000 kr. til
byggefonden, men det mente bestyrelsen skulle forelægges generalforsamlingen. Hvis det blev vedtaget ville 1986 udvise et underskud på
2.488,63 kr.
OZ7NB havde meddelt, at OZ1CBQ ikke ønskede at fortsætte som
underviser på kursus fra næste sæson. Den nye bestyrelse måtte så se at
finde en anden.
Mødet sluttede kl. 22:30.
Generalforsamling den 11. februar 1987 i afdelingslokalerne i Exnersgade.
Formanden bød velkommen, og man gik straks over til punkt 1, valg af
dirigent. OZ2ZJ blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.
Punkt 2. Formandens beretning. OZ7NB redegjorde kort om årsagen til, at
han måtte trække sig tilbage som formand i utide.
OZ7NB fortalte herefter om OZ7BE’s ønske om at melde sig ud. På grund
af OZ7BE’s store arbejde for Esbjerg afdeling blev der søgt fri kontingent
hos EDR. Det blev bevilliget. Der var en frisk hilsen fra OZ7BE, som var
blevet indlagt på Centralsygehuset.
Man mindedes OZ1BJ, Elvin Jæger, som var gået bort i sommers med 1
minuts stilhed.
Herefter takkede OZ7NB for den opmærksomhed afdelingen havde vist
ham under hans sygdom.
Der har været udstilling i Sædding centret. Tak til dem, der deltog.
OZ1EDX, OZ1XC og OZ1LN fik en særlig tak.
Til slut endnu en gang beklagede OZ7NB, at han måtte trække sig som
formand. Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, så
beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 3: Kassereren OZ1DYX aflagde det reviderede regnskab, der viste
et underskud på 2.488,63 kr.
Herefter var der spørgsmål til regnskabet:
OZ1CBQ: Med hensyn til repeaterkassen, står der nogen steder, at
pengene skal stå på giro? Det er en dårlig investering.
OZ1DYX: Det står i reglerne.
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OZ1LDO: Hvor stor en kontingentstigning får vi?
OZ1DYX: Man ville ikke foreslå en kontingentstigning.
OZ2XQ: VTS’en bør skrives af.
Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.
Punkt 4. Indkomne forslag:
Fra OZ1DYI var kommet et forslag om nedsættelse af et jubilæumsudvalg.
Han redegjorde for forslaget. OZ1CWP støttede forslaget.
OZ1DYI sagde, at han selv godt ville deltage, og i løbet af kort tid havde
følgende meldt sig: OZ1CWP, OZ1XC, OZ2ZJ, OZ7YS og OZ1ANV, og
således blev det så.
Så var der et forslag til en tilføjelse til § 6a angående passive medlemmer.
OZ1XC: Hvad skal der stå?
OZ1CWP: Det er en mangel i reglerne. Reglen menes indført for ca. 5-6 år
siden med henblik på at få antallet af unge op.
OZ2XQ: Hvad er forskellen i kontingentet?
Svaret var halvdelen.
OZ7UD spurgte, om man havde haft følere ude om støtte fra firmaer m.v.
Der blev svaret, at man havde i hvert fald et tilsagn.
Herefter var der en mindre debat om dét, at passive medlemmer ikke kan
deltage i udadvendte aktiviteter, mellem OZ1EDX, OZ1INN, OZ1CBQ,
OZ1LDO, OZ1DYX, OZ2XQ, OZ7UD og OZ2ZJ.
Forslaget gik herefter til skriftlig afstemning og blev vedtaget.
Der var så et forslag fra OZ7UD om at købe Callbook. Man enedes om, at
den ikke skulle købes hvert år, og man ville i øvrigt lade bestyrelsen
bestemme det.
5. Valg af formand. Følgende blev foreslået: OZ1CWP, OZ1ANV,
OZ1DYI, OZ1CXQ, OZ1INN, OZ1CBQ, OZ2ZJ, OZ1GAF, OZ7UD og
OZ1XC. Alle sagde nej.
Mødet6 blev herefter suspenderet i 5 minutter til ”sumning”.
Ved genoptagelsen af mødet, havde OZ1ANV skiftet mening, så han blev
valgt til formand i et år.
OZ1CWP blev valgt til kasserer.
OZ1DYI, Svend og OZ1LDX, Lars blev valgt til bestyrelsesmedlemmer.
OZ1DYX blev valgt til revisorsuppleant.
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Næste punkt var eventuelt.
OZ2XQ spurgte om lejeindtægt.
OZ2ZJ svarede, at lejeren havde sagt op, derfor var der ingen lejeindtægt.
Herefter nogen debat om passive medlemmer. OZ1EDX sagde at der ikke
fandtes andre foreninger, hvor passive medlemmer ikke må deltage i
aktiviteter. Der var delte meninger, og flere mente, at hvis de kunne
deltage i alle aktiviteter, var de ikke passive.
OZ1LDX sagde, at toiletpapir blev misbrugt, bl.a. af dem, der laver print.
Radiorummet skal ikke bruges til at lave print i.
OZ1JEB havde stoppet én, der var ved at bore i bordet i radiorummet.
OZ9JH meddelte, at han havde en strømforsyning i overskud, som han
ville forære afdelingen. Man skulle bare selv hente den.
OZ1GAF spurgte, om de unge, der kommer om mandagen til computer var
medlemmer.
OZ2ZJ svarede, at de fleste er, men der kommer nye til, og normalt siger
man ikke noget de første 2-3 gange.
OZ1GAF: De har en masse fordele ved at komme her.
OZ1EYC: Meningen er at vi skal have fat i de unge. De betragter klubben
som et værksted.
OZ1LDX: Det er tidligere besluttet, at mandagen skal være computeraften.
OZ1IOC: Med hensyn til radiorummet, så er det blevet til et ”sludrerum”.
Det er næsten umuligt at komme til at bruge radioerne. Det bør først og
fremmest være et radiorum. Det giver OZ1GAF ham ret i.
Debatten fortsatte nogen tid, indtil man i nogen grad begyndte at gentage
sig selv.
Til slut blev det nok for OZ1ANV. Han takkede for valget og hævede
mødet. Klokken var da 22:50.
Den 26. marts døde en af vore gode amatørkammerater. Det var OZ1GNI,
Henry A. Braagaard. Han blev kun 50 år gammel. Skønt han som
viceskoleinspektør havde rigeligt arbejde, fandt han også tid til at dyrke
sine to hobbyer, feltbiologi og amatørradio. Han var meget aktiv både i
Naturhistorisk Forening og i Esbjerg afdeling af EDR.
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Sidstnævnte sted var han en af initiativtagerne til at afdelingen igen kom til
at deltage aktivt i EDR’s Field-Day. En kort overgang var han medlem af
bestyrelsen, men snart blev arbejdspresset ham for stort, og vi så desværre
ikke længere så meget til ham. Han var et meget venligt og hjælpsomt
menneske.

EDR ESBJERG AFDELING 50 ÅR. SØNDAG den 29. marts 1987.
Afdelingen var åben fra kl. 11 til 17.
Man så på EDR’s udstillingsstand. Der var radioaktivitet på HF og VHF.
Der var udstillet gammelt amatørgrej og gamle billeder.
Der var også lidt til ganen.
Man kunne få en snak om gamle dage.
_____________

Onsdag d. 6. maj. Foredrag om astronomi ved Bjørn Jørgensen, formand
for astronomisk forening. Et virkelig godt og interessant foredrag.
I anledning af jubilæet havde man indstiftet Esbjerg Diplomet. Det var
prydet med en tegning af Valdemar Poulsens gamle modtagerstation fra
1906 i Esbjerg, nogle gamle sejlskibe og en noget stiliseret Esbjerg skyline set fra vandet med silo, vandtårn og Vestkraft. Løbetid for anerkendt
QSO var til 28. marts 1988. For ansøgning 31. maj 1988.
Onsdag d. 20. maj. Medlemsmøde.
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Onsdag d. 3. juni. Auktion.
Onsdag d. 10. juni. Besøg på Nybro gasbehandlingsanlæg.
Onsdag d. 17. juni. Sidste møde før sommerferien.
Den 6. august mistede vi en virkelig oldtimer og god amatørkammerat,
idet OZ7BE, Niels C. Blohm, efter et langt sygeleje døde på Fovrfeld
plejehjem. Hans liv var i den grad præget af hans interesse for radio fra
først til sidst. Allerede i 1920 reparerede og byggede han radioer, og han
var med til at installere de første radioer i skibe. I 1926 fik han sit eget
radioværksted og i 1932 kom han til Esbjerg, hvor han fik forretning og
værksted på havnen. Omkring 1947 blev han medlem af EDR og lidt
senere af afdelingen, hvis virke og trivsel han gik op i med liv og sjæl. I en
periode var han formand, og da afdelingen manglede mødelokale blev
XYL’s systue ryddet og brugt til møderne. I 1972 kom han ud for et
færdselsuheld, hvorefter han måtte sidde i kørestol, men han blev ikke
mindre aktiv på båndene af den grund. Han havde et væld af gode historier
at fortælle fra radioens barndom. Jeg har et bånd fra en QSO, hvor han
fortalte, hvordan han engang var med til at trække en antenne til Frelsers
kirkes tårn til brug ved en demonstration eller udstilling. Selv plaget af
sygdom på plejehjemmet havde han en 2 meter station med, som han
brugte, indtil kræfterne ikke længere rakte til.

15. august 1987. Landsforeningen EDR fyldte 60 år.
Onsdag d. 19. august. Sidste check inden Field-Day.
Onsdag d. 2. september. Efterårets første auktion.
Lørdag d. 5. og søndag d. 6. september. Field-Day fra Marbæk.
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Ved et bestyrelsesmøde d. 18. september foreslog OZ1CWP, at der ved
auktioner sættes en mindste pris på 5 kr pr. opråb. Derved skulle man
undgå en masse ”skrammel”.
OZ1HXQ foreslog, at man lavede en ”brokkasse” med komponenter, hvor
afdelingens medlemmer kunne tage, hvad de kunne bruge og så smide et
par kroner i kassen.
Onsdag d. 23. september. EDR foredrag ved OZ8CY, Mick. Forstyrrelser.
Hvordan opstår de, og hvordan afhjælpes de?
Fredag til søndag 16. til 19. oktober kørtes der sammen med spejderne
JOTA fra spejderhusene i Esbjerg.
Onsdag d. 21. oktober. Måleteknik ved OZ6XA.
Onsdag d. 28. Filmaften.
Onsdag d. 4. november. Virksomhedsbesøg. Vestkraft.
Lørdag – søndag 7. – 8. november. INTERRADIO i Hannover.
Onsdag d. 2. december. Auktion.
Onsdag d. 16. december. Juleafslutning for hele familien.

1988.
Onsdag d. 6. januar. Julegavebytteaften.
Onsdag d. 20. januar. OZ6XA fortsatte med noget om måleteknik.

Side 34.
Onsdag d. 10. februar. OZ1DXX, Grethe. EDR’s nye Diplommanager
præsenteres.
Onsdag d. 17. februar. Generalforsamling i Esbjerg afdeling.
Af afdelingens 124 medlemmer var der mødt 26.
Man fik omsider defineret begrebet passive medlemmer som Foreninger,
firmaer og enkeltpersoner som ønsker at støtte foreningen og dens formål
uden at deltage i udadvendte aktiviteter. Passive medlemmer har ingen
stemmeret på foreningens generalforsamling.
Alle medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af hovedforeningen
EDR.
Afdelingen forsøger at oprette en Packet BBS station. Der måtte hertil
bruges max. 2.500 af repeaterkassen.
Forslag til ny formand: OZ1ANV, OZ7UD og OZ7NB. De to sidste sagde
nej tak, så det blev OZ1ANV igen.
OZ1HXQ, Ole, blev med 22 stemmer valgt til bestyrelsen.
OZ1IOC, Frank, blev med 11 stemmer valgt til bestyrelsessuppleant.
OZ1EMY revisor for 2 år.
OZ1IJP revisor for 1 år.
OZ1CBQ revisorsuppleant.
Generalforsamlingen sluttede først kl. 23:55
Onsdag d. 3. marts. Årets første auktion.
Søndag d. 3. april. HF-aktivitetscontest.
Tirsdag d. 5. april. VHF-aktivitetstest.
Onsdag d. 6. april. Klubaften med indledende Field Day forberedelser.
Onsdag d. 20. april. OZ1EMY, Flemming, fortalte om sin tur til
”Langtbortistan” (Indien, Pakistan og Nepal).
Søndag d. 1. maj. HF-aktivitetstest.
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Tirsdag d. 3. maj. VHF-aktivitetstest.
Onsdag d. 4. maj. Medlemsmøde om fremtiden og et kort tilbageblik på
fortiden.
Den 5. maj mistede vi igen en god amatørkammerat. Det var OZ1GAF,
Carlo Christiansen, som døde efter nogle måneders sygdom.
Han var en aktiv deltager i klubbens aktiviteter og han var altid parat til at
give en hånd med.
Foruden at være en ivrig radioamatør var han også en habil lystfisker, og
det kom der ofte nogle muntre episoder ud af.
Han havde en evne til at kunne sige sin mening uden at nogen blev sure,
og han kunne også stå for at andre sagde deres mening til ham.
Selv på hospitalet under sin sygdom læste han til det sidste ivrigt i numre
af QST, som jeg lånte ham.
Han var et rigtig rart og venligt menneske.
Onsdag d. 18. maj Field-Day møde.
Onsdag d. 1. juni. Auktion.
Tirsdag d. 21. juni. Sidste bulletin inden sommerferien.
Onsdag d. 22. juni. Sommerferieafslutning.
Onsdag d.17. august. Mine erfaringer med antenner. Medlemmerne
fortæller.
Onsdag d. 24. august. Sidste afpudsning før HF Field-Day.
Lørdag – søndag 3. – 4. september. HF Field-Day for alle medlemmer.
Onsdag d. 7. september. Auktion.

Side 36.
Onsdag d. 14. september. Field-Day ”eftergæring”.
Onsdag d. 21. september. Old timer aften.
Onsdag d. 28. september. Medlemsmøde i kreds 7.
Onsdag d. 5. oktober. Filmaften.
Onsdag d. 12. oktober. Info fra RM.
Lørdag – søndag 15.-16. oktober. JOTA – kontaktperson OZ1DYI.
Torsdag – lørdag d. 20 – 22. oktober. Udstilling i Sæddingcentret.
Onsdag d. 26. oktober. USA-Hawaii. OZ1DKG og OZ1DXX beretter om
deres tur.
Onsdag d. 9. november. EDR foredtag ved OZ7HT: Contester, Field-Day
m.m.
Lørdag – søndag d. 11. – 12. november. Udstilling i EFI hallen.
Onsdag d. 16. november. Halvvejs medlemsmøde.
Onsdag d. 23. november. Foredrag ved Ove Peters. Teknisk afdeling,
Kolding om operation mærkning m.m. Tyverisikring af grej.
4. december. Årets sidste HF-aktivitetstest.
6. december. Årets sidste VHF-aktivitetstest.
7. december. Årets sidste auktion.
14. december. Julehalløj for hele familien.
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1989.
Onsdag d. 4. januar. Julegavebytning.
9. januar. Første aktivitetsaften i 1989.
10. januar. Første D-licens kursusaften i 1989.
Onsdag d. 11. januar: Foredrag om Packet radio. Hvad er det, og hvordan
virker det?
Onsdag d. 25. januar. Foredrag. OZ2UA fortalte om opladelige batterier.
Onsdag d. 8. februar: Medlemmerne fortæller.
Onsdag d. 15. februar. Generalforsamling.
Der var lige som til generalforsamlingen sidste år mødt 26 medlemmer.
OZ2ZJ blev valgt til ordstyrer, og han gav straks ordet til OZ1ANV for
formandens beretning.
Preben startede med at lade forsamlingen mindes de bortgåede
amatørkammerater.
Herefter gennemgik han årets begivenheder.
OZ1DKG spurgte om, hvad Esbjerg afdeling gjorde for at hverve nye
medlemmer.
OZ1LDO mente, at det var EDR’s egen skyld, at der ikke var flere
medlemmer.
OZ1ANV svarede, at der ikke var noget specielt, men henviste til EDR’s
arbejdsgruppe.
Herefter blev formandens beretning godkendt.
Punkt 3. OZ1CWP, Bjarne gennemgik herefter regnskabet og budgettet.
OZ9JH spurgte, hvorfor der blev betalt for 5 licenser til repeatere.
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OZ1CWP svarede, at der var tradition for at afdelingen betalte. Også i
henhold til vedtægterne var det OZ5ESB, som drev repeaterne. I øvrigt var
der kun 4, og det besvarede samtidig OZ1ANV’s spørgsmål om, hvorfor
det ikke var repeaterkassen, der skulle betale.
OZ6HV spurgte om, hvorfor man gav gaver til kursuslærerne. Det mente
han var forkert, idet man meldte sig for afdelingens skyld. Skulle nogen
have noget, burde det være f. eks. de, der stod i køkkenet.
OZ1CBQ var totalt uenig heri, idet man som lærer havde nogle udgifter i
forbindelse med kursus.
OZ1DKG var enig med OZ1CBQ.
OZ1CWP sagde, at OZ6HV’s holdning var OK, og der blev udvekslet
nogle kommentarer mellem OZ6HV og OZ1CWP.
Herefter blev regnskabet sat til afstemning. OZ1EDX stemte imod, men
resten stemte for, så regnskabet var godkendt.
Fra bestyrelsen lå følgende: Generalforsamlingen anbefaler afdelingens
bestyrelse at arbejde videre med at finde nye lokaler. Eventuelle forslag til
nye lokaler skal fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling. Som
alternativ skal bestyrelsen fremlægge et forslag til forbedring af de
nuværende lokaler.
OZ1CWP redegjorde for bestyrelsens forslag, som var udsprunget af bl.a.
uformelle møder med KFUM spejderne på Bakkevej.
Der udspandt sig en livlig debat med deltagelse af: OZ7UD, OZ1ANV,
OZ2ZJ, OZ1IOC, OZ1XC, OZ1HXQ, OZ1DYI, OZ1EDX, OZ1CWP,
OZ1CBQ, OZ1GAQ, OZ9JH, OZ1EMY og OZ6HV.
Af attraktive muligheder nævnte OZ1XC: lave væg i værkstedet og leje
garage og kælder ud.
OZ1EDX: blive her et par år endnu og så købe et 2 familie hus og leje den
ene lejlighed ud.OZ1IOC spurgte om antennemuligheder.
OZ1CBQ mente, at vi skulle søge efter nye lokaler, eventuelt på skolerne.
OZ1GAQ spurgte om isolering. Skal vi selv betale det?
OZ1CWP: Ja, ca. 25.000 kr.
OZ9JH: Nu har vi kostet på i hvert fald 4 lokaler, en ca. 25.000 kr. på
hver.
1EMY mente, at vi skulle lede videre – men uden hastværk.
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Facit blev, at bestyrelsen leder videre.
Fra OZ1LDO, OZ1JDY og OZ1EYC var indsendt forslag til ændring af $
4.: sidste sætning ”Eksklusion af EDR medfører øjeblikkelig eksklusion af
Esbjerg afdeling” skulle slettes.
OZ1DKG gik imod, for hvis det blev vedtaget, vil det være at gå imod
EDR.
OZ1CWP med flere havde også kommentarer.
OZ1JDY, som var den eneste af forslagsstillerne, der var til stede
(OZ1LDO var gået) ønskede ikke at kommentere forslaget, idet der ikke
var nok til stede.
Da forslaget var en vedtægtsændring, gik det til afstemning. 23 stemte
imod, 1 for og 1 blank.
OZ1JDY protesterede, idet han hævdede, at han ikke havde stemt, da
stemmetælleren havde taget hans stemmeseddel, men han sad og læste i et
blad. Protesten blev afvist, hvorefter OZ1JDY forlod generalforsamlingen
med en bemærkning om, at det ville få konsekvenser for afdelingen.
Punkt 5. Kontingent. OZ1CWP fremlagde kontingentforslaget:
Aktive: 280 kr. pr. år.
Passive: 150 kr. pr. år.
Familie over 25 år: 150 kr. pr. år.
Familie under 25 år: 20 kr. pr. år.
OZ1CWP redegjorde for den lille stigning, hvorefter der var kommentarer
fra OZ1ANV og OZ1XC.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
OZ1CWP blev genvalgt som kasserer. OZ1LDX og OZ1DYI blev
genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
OZ1IJP blev valgt som revisor med akklamation.
OZ1CBQ blev valgt til revisorsuppleant.
Eventuelt: OZ2ZJ informerede om OZ4GM’s mast, som afdelingen måtte
få mod selv at hente den. Den står et sted, hvor den ikke umiddelbart kan
tages ned. Så det vil koste ca. 1700 kr. at få den ned. Det skulle financieres
ved frivillige bidrag, som OZ1HXQ ville stå for.
OZ1EMY foreslog, at køkkenet kørte 1 måned ad gangen for de, som
meldte sig. OZ7YS ville tage maj måned, OZ1EMY april, OZ1XC marts
og muligvis resten af februar.
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Bestyrelsesmøde hos OZ1CWP den 24. februar.
Bestyrelsen konstituerede sig.
Herefter blev der snakket om klubbens opmærksomhed ved ”runde” dage,
og man blev enige om, at ved runde fødselsdage d.v.s. fra 50 år og opefter,
skulle der sendes et telegram. Ved sølvbryllup en blomst.
Onsdag d. 1. marts. Auktion.
Onsdag d. 8. marts. OZ1DYI fortæller om QSL kort. Hvordan? Hvorfor?
Onsdag d. 22. marts. Hvad med Field-Day?
Onsdag d. 29. marts. Esbjerg afdeling fylder 52 år.
Onsdag d. 19. april: OZ1IOC fortalte om PA-trin med demonstration.
Onsdag d. 26. april:OZ1EMY, Flemming fortalte om ”årets
rejseoplevelse”. Tyrkiet, Nepal, Pakistan og Indien.
Onsdag d. 10. maj. EDR foredrag. OZ1LTY, Iver, kom og fortalte om,
hvordan blinde og svagtsynede bliver radioamatører. Hvilke udfordringer
giver det?
Onsdag d. 17. maj. Medlemsmøde. Bestyrelsen stod for skud. Bestyrelsen
skød igen.
Onsdag d. 24. maj. Field-Day møde.
Bestyrelsesmøde hos OZ1ANV den 26. maj 1989.
OZ1ANV orienterede om skolerne i Jerne, hvor der igen havde været
møde – der er mange om budet.

Side 41.
Afdelingens nye station TS930S er blevet prøvekørt. Der havde været
nogle problemer med mikrofonen. Man ville få OZ7UD, Knud, til at kigge
på den.
Nogle af afdelingens medlemmer er meget imod, at der er købt en HFstation. Der kunne efter deres mening godt have været købt andre
”fornuftige” ting.
Vedrørende Børge, OZ2ZJ’s butik oplyste OZ1HXQ, Ole, at OZ1LDO og
packet-gruppen muligvis var interesseret i at overtage den.
OZ2ZJ, Børge, havde endnu ikke endeligt besluttet sig til, hvad der skulle
ske, men når der findes en løsning, vil der blive taget stilling til under
hvilken form, det skal ske. Hvis det bliver på ”privat” basis, skal der
betales husleje. Hvis det skal være i klub regi, skal et eventuelt overskud
bruges til gavn for klubben.
Onsdag d. 7. juni. Auktion.
Onsdag d. 21. juni. OLD-TIMER aften.
Herefter sommerferie.
På et bestyrelsesmøde den 26. juni hos OZ1DYI blev der taget stilling til
en opsigelse af lejemålet fra Gadegaard (husværten). Der skulle
udfærdiges en svarskrivelse. Det ville OZ1CWP sørge for.
Der blev så lavet en kladde til en ansøgning til Esbjerg kommunes skole
og fritidsforvaltning.
Tirsdag d. 8. august. Kl. 19.00 Første bulletin efter ferien.
Onsdag d. 9. august. Sommerminder.
Onsdag d. 16. august. Field-Day møde.
Onsdag d. 23. august. OZ1IOM, Allan, fortæller om 10 GHz.

Side 42.
2. og 3. september. Field-Day i Marbæk.
Onsdag d. 6. september. Auktion.
Bestyrelsesmøde d. 15. september 1989 hos OZ1HXQ.
Sv. Gadgaard havde taget svaret ad notam, men han sagde stadig, at han
ville have klubben ud.
Der var intet nyt om Jerne skole. Jernbanens hus synes uegnet. Købmand
Hundebøl’s hus kunne eventuelt bruges – det ville blive fulgt nærmere op.
De øvrige muligheder var for dyre.
Onsdag d. 20. september. OZ6BP, Bent, fortalte om vejrsatellitter.
Onsdag d. 4. oktober. OZ1LDO fortalte om Packet-radio.
Onsdag d. 25. oktober. Skyd på bestyrelsen møde og præmieoverrækkelse.
Onsdag d. 1. november. OZ1DKG fortalte om telegrafi før og nu.
Onsdag d. 8. november. Information om udstillinger og antenneerfaringer.
11. og 12. november: Udstilling i EFI-hallen.
Onsdag d. 15. november. Klubaften med afpudsning til udstillingen i
aktivitetshuset.
18. og 19. november. Udstilling i aktivitetshuset i Kirkegade.
Onsdag d. 22. november. Filmaften med bl.a. video fra Field-Day.
Onsdag d. 6. december. Årets sidste auktion.
Onsdag d. 13. december. JULEAFSLUTNING FOR HELE FAMILIEN.

Hermed slutter Niels C. Bahnson, OZ7NB’s beretning om livets gang i
foreningen Eksperimenterende Danske Radioamatører – Esbjerg afdelingen,
i perioden fra 1937 til 1990. En spændende fortælling, om hvad der har
beskæftiget foreningens medlemmer. Opgang og nedgangs tider, og sjove
episoder fra en aktiv forening.
Vi håber at fortsætte fortællingen, på et senere tidspunkt – men vil også her,
meget gerne benytte lejligheden til at takke Niels for det store arbejde, med at
samle og bevarer historien, om EDR Esbjerg afdelingens første tid.

Bestyrelsen.

