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Formandens beretning - ordinær Generalforsamling d. 25.02.2015 

Denne beretning er den 77. formandsberetning i afdelingen historie. 

En beretning der endnu en gang fortæller om en aktiv forening - med liv og 

forskellige aktiviteter der alt sammen udspringer af medlemmernes interesser. 

 Også i det forgange år har der været mange udfordringer – den største har I nok 

læst om på vores hjemmeside. Fredag d. 13. februar fik vi brev fra Esbjerg Kommune 

hvor vi er blevet pålagt at nedtage og fjerne vores antennemast, samt at rydde vores 

kælderrum senest d. 1. august. Vores værksted og lager i gården er ikke omtalt, men 

man har været inde og skære i væggen på værkstedet – så det er nok bare noget de 

har glemt at fortælle om. Vi er blevet tilbudt nye lokaler på Sædding skole, men 

samtidig blev vi spurgt om det var nødvendigt med antenner - hvis vi havde været 

en golfklub ville de så også spørge om det var nødvendigt med huller i golfbanen ? 

Jeg mener at tiden er moden til at vi finder et andet sted at være, og denne gang 

skal det være vores eget, et sted hvor vi kan have alt under samme tag. Kort og godt 

skal vi arbejde for at lave Nordeuropas bedste forening for radioamatører, hvor vi 

kan udfolde os indenfor alle interesseområder, og gøre lige hvad medlemmerne har 

lyst til uden at nogen stiller spørgsmålstegn eller pludselig kræver betaling. Vi har 

bedt om et møde med kommunen hurtigst muligt for at få afklaret situationen.  

Bestyrelsen syntes, at vi her på generalforsamlingen skal snakke om hvad vi skal 

gøre med den situation vi står i – mere herom under punktet ”Eventuelt”. 

 Det har været et meget travlt år især for Jan, OZ1INN med de mange møder i og 

omkring landsforeningen EDR og man må sige at vi også her står overfor masse 

udfordringer, som jeg håber at vi kan få løst. Landsforeningen er trods alt vores 

hovedorganisation der bl.a. varetager kontakten til myndighederne.  



EDR Esbjerg afdelingen er med helt fremme når det gælder om at forny EDR, og 

komme videre - lørdag d. 14. februar 2015 var der f.eks. stormøde her i Esbjerg, 

hvor folk fra nær og fjern deltog og en ”køreplan” blev lagt for fremtidens 

landsforening. Mere herom under punktet ”Eventuelt”. 

Så til noget meget mere positivt - Tech4Fun er kommet rigtig godt fra start, de unge 

mennesker hygger sig med at bygge elektronik, de har blandt andet lavet en lille 

radio modtager med forstærker, og til jul lavet de en lille juletræ med lysdioder og 

de ser ud til at have det sjovt med de ting de laver. Jeg vil gerne takke Gert, OZ1BFV 

og Jan, OZ1INN for den kæmpe indsats de har lagt i dette projekt - det er dejligt at 

se, og jeg håber at vi på sigt kan høste nogle nye Radioamatør til gavn for vores alle 

samens fantastiske hobby. 

Igen i 2014 afholdt vi HamDay og igen kan vi se tilbage på et velbesøgt marked med 

mange udstillere og besøgende fra nær og fjern der fik handlet på kryds og tværs.  

Vi var efterhånden blevet lidt trætte af at nogle mødte op flere timer før den 

officielle åbning for at købe ind før alle andre – det er jo ikke noget der fremmer 

folks lyst til at køre langt. Og selv om nogen havde lidt svært ved at acceptere den 

nye ordning – er det kommet for at blive, uanset om vi er inde eller ude, der er kun 

adgang til salgsområdet for udstillere inden den officielle åbning. HamDay er så 

absolut en af vores mange succes aktiviteter – og de første kommercielle udstillere 

har allerede tilmeldt sig til HamDay 2015 – lørdag d. 9. maj. En stor tak til alle de 

frivillige der hjælper med til at gøre den dag mulig. 

Hen over året har der været forskellige interessante foredrag, her kan bland andet 

nævnes Erland, OZ1EM som var og fortælle om hans hjemmebyggede 1 rørs 

modtager. Lasse, OZ1LN som fortalte om vores nye digital / analog repeater til 70 

CM, og alle de andre ting der røre sig på D-star og DMR. Lasse er en flittig foredrags 

holder her i klubben, og det vil jeg gerne sige tak for.  

Så har vi hørt om fremtiden inden for vores hobby, af Søren OZ1LQO, der i blandt 

Arduino, hvor Søren havde lidt med og vise frem. Dette blev fortsat med endnu et 

spændende og inspirerende Arduino foredrag med Niels, OZ7ADZ her i februar. Der 

var besøg af OZ3MZ Svend som fortalte alt hvad der var vær at vide omkring 

oscillatorer og krystaller. Sidst men ikke mindst fik vi da også en lektion i SSTV af 

Carsten OZ1DCZ. 



Så har vi haft de faste programpunkter, rengøringsdage, oldtimeraften, Vinter 

auktion, grillaften, juleafslutning. 

Som noget nyt i 2014, tog vi promotion traileren med på Korskro hestemarked og 

fortalte og fremviste eksempler på vores hobby. Uffe, OZ4UB havde taget Niels med 

og der blev samlet byggesæt ”til den store Guldmedalje”. Vi delte flyere ud med 

rund hånd og kom i snak med en hel del besøgende. Jeg syntes at vi havde et par 

gode dage på heste markedet, og jeg tror bestemt det er et godt sted at komme i 

kontakt med nye radioamatører eller deltagere til vores Tech4Fun aktiviteter. Der 

var næsten 50.000 mennesker på markedet i de 3 dage – og vi har bestilt plads når 

det går løs igen d. 1.-3. maj 2015. 

I år deltog vi også i VHF Fieldday, hvor vi viste vores værd og løb med første pladsen 

i klasse C. - rigtig flot. 

Vi var også med i HF Fieldday og i den store A-klasse blev det – på trods af manglen 

på rutinerede operatører til en flot 2. plads – igen rigtig flot. 

På trods af rigtig dårligt vejr lykkes det også at få sat udstyret op ved Sædding 

centeret til Lighthouse weekenden (ILLW) / Esbjerg Festuge, og der var igen god 

aktivitet på båndene. Desværre var der ikke så mange besøgende, på trods af en 

massiv reklamekampagne i både lokalradioen og ugeavisen – betalt af Sædding 

centeret.  

Rævejagt holdet kører også på fulde omdrejninger, i 2014 var det Villy, OZ6KH der 

løb med sejren i kampen om Afdelingsmesterskabet. Rævejagtsholdet har lavet nye 

80 meter modtagere, og der er indkøbt nogle nye små fikse sendere, så nu tager det 

ikke lang tid at udsætte rævene på 80m. 

Spejderne har også fået øjnene op for mulighederne med vores hobbys mange 

muligheder. Vi har således været med ved et DDS regionsarrangement i 

Nørreskoven med mere end 60 deltagere. Vi har også igen i 2014 deltaget i JOTA 

sammen med KFUM og været ude med byggesæt aktiviteterne ved et KFUM 

lederarrangement samt hos en lokal FDF spejdergruppe her på Gammelby 

Fritidscenter.  

 



Jan, OZ1INN og andre af afdelingens medlemmer har også i 2014 været af sted på 

landevejen til div. Loppemarkeder rundt omkring i ind og udland. Desværre har 

overskuddet af disse aktiviteter ikke været helt så stort som tidligere, da det kniber 

lidt med tilgangen af grej. Men det har bestemt ikke været forgæves og overskuddet 

har været et meget vigtigt bidrag til investeringen i nyt grej for opstarten af 

Tech4Fun aktiviteterne. Der er lagt et stort stykke arbejde i det - tænk bare på alle 

de mandagsaftener der er brugt i værkstedet for at det har kunnet lade sig gøre. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak for det første år som formand i EDR Esbjerg afdelingen, 

tak til bestyrelsen for den pæne modtagelse jeg har fået. 

Jeg vil ønske at jeg har haft mere tid til mit arbejde i klubben, men min private 

situation har ikke tilladt det, men jeg håber på bedre tider og ser frem til de store 

udfordringer og nye muligheder i 2015.   

 

René, OZ2AKM /Formand – EDR Esbjerg afdeling. 

 

 


