
 

 

 

 

 

 

Kommissorium: 

Det er Repeater udvalget opgave at vedligeholde, udbygge og udvikle EDR Esbjerg 

afdelingens repeatere, så de er operationelle for medlemmer og radioamatører indenfor 

dækningsområdet. Det er ønsket at kunne tilbyde så mange forskellige muligheder (VHF 

UHF – analog – digital) som muligt med hensyntagen til økonomi og tekniske muligheder. 

Repeater udvalget udpeger selv en udvalgsformand der varetager kontakten til bestyrelsen. 

Udvalgsformanden udfærdiger en kortfattet årsberetning til Generalforsamlingen. 

Repeater udvalget udpeges på den årlige Generalforsamling – men udvalget kan frit tilknytte 

medlemmer efter behov. 

Repeater udvalgets virke sker efter følgende retningslinjer: 

 Alle nødvendige certifikater (kaldesignaler) og tilladelser tilhører EDR Esbjerg 
afdelingen. Den juridiske ansvarlige for hvert certifikat overfor Erhvervsstyrelsen skal 
være aktiv medlem af EDR Esbjerg afdelingen. 

 Eventuelle udgifter til certifikater og forsikringer afholdes af EDR Esbjerg afdelingen. 

 Den ansvarshavende for det enkelte certifikat er forpligtiget til at tilbagefører 
certifikatet til EDR Esbjerg afdelingen hvis den pågældende flytter fra området, 
udmeldes af afdelingen, eller der opstår sådanne uoverensstemmelser mellem den 
ansvarshavende og bestyrelsen, at et fortsat samarbejde er umuligt. 

 Repeater udvalget er ansvarlig overfor bestyrelsen og generalforsamlingen.  

 Alle udvalgets medlemmer skal være aktiv medlem af EDR Esbjerg afdeling. 

 Oplysning om udvalget sammensætning skal meddeles formanden / bestyrelsen. 

 Bestyrelsen og Repeater udvalget har pligt til at holde hinanden informeret om alle 
væsentlige forhold vedrørende anlæg og drift. 

 Større ændringer (f.eks. flytning af anlæg til anden adresse, udskiftning af 
ansvarshavende, frekvensændring og lignende) skal på forhånd aftales mellem 
udvalget og bestyrelsen. 

 Som udgangspunkt tilhører alt udstyr (antenner, filtre, styringer, stationer osv.) EDR 
Esbjerg afdelingen. Benyttes privat udstyr er det udvalgets ansvar at demonteret 
udstyr tilhørende EDR Esbjerg afdelingen afleveres i intakt stand til opbevaring på 
afdelingens lager – med mindre andet aftales skriftligt f.eks. ved skrotning af udstyr. 
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Repeater udvalg 



 Dele, som bliver tilføjet eller udskiftet i forbindelse med ændringer og vedligehold, er 
ligeledes afdelingens ejendom, med mindre andet aftales skriftligt. 

 Der kan ansøges om økonomisk bidrag fra afdelingens kasse eller fra midler 
indsamlet på repeater kontoen. Udvalget opfordres dog til selv at finde finansiering 
ved indsamlinger, sponsering eller lignende. Sådan erhvervet udstyr er EDR Esbjerg 
afdelingens ejendom. 

 Planlagte opdateringer, ændringer, reparationer meddeles web redaktionen i god tid 
inden for udsendelse af information inden arbejdet påbegyndes.  

 Driftsforstyrrelser meddeles ligeledes webredaktionen med oplysninger om forventet 
tidshorisont for udbedring. 

 Udvalget (formanden for Repeater udvalget) udarbejder en komplet inventarliste hvor 
afdelingens udstyr og fysiske placering er opgjort. Listen revideres løbende med kopi 
til bestyrelsen mindst en gang årligt.  

 Privat udstyr kan frit demonteres og fjernes fra de forskellige repeater lokaliteter 
afdelingen råder over.  
 

 

 
  


