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Formandens beretning 
 

Den 26. oktober 2016 gik vort medlem Steffen Hansen, OZ2WQ bort i en alder af kun 64 
år, og den 14. februar 2017 mistede vi vort medlem Henning Thulin, OZ1LYO som gik bort 
efter lang tids sygdom. Jeg vil bede forsamlingen mindes Steffen og Henning med et 
minuts stilhed. 
 
Jeg vil starte beretningen med et kort tilbageblik på 2016, som sædvanen tro har budt på 
en lang række aktiviteter, som alle har været båret af foreningens ildsjæle og understøttet 
af medlemmerne og radioamatør venner fra nær og fjern. 
 
En af vore vigtigste aktiviteter er at sikre afdelingens overlevelse. Dette gøres bl. a. ved at 
fokusere på ungdomsarbejde, hvor vi under det meget synlige Tech4Fun flag har 
præsenteret unge mennesker for teknikkens vidunderlige verden her i lokalerne, på 
Korskro Hestemarked og ved Maker Event på Esbjerg bibliotek. Dertil kommer tekniske 
kurser og certifikatprøver, som på kort sigt giver nye medlemmer og aktivitet på båndene.  
 
Årets begivenhed var igen HAMDAY, som tiltrak besøgende fra hele landet. På radiosiden 
har der været deltagelse i diverse contester og deltagelse i årets Field Days på VHF og HF 
med flotte placeringer. I oktober blev det store grej slæbt til Marbæk, hvor vi sammen med 
56 aktive spejdere deltog i året JOTA. En stor succes, som vi håber at gentage til oktober. 
Igen i år har en trofast skare trodset vejrliget og jaget ræve i udkanten af Esbjerg. 
 
Foredragslisten har været lang og varieret og værkstedet har holdt mandagsåbent. Vi har 
som sædvanligt haft stande på diverse loppemarkeder i ind- og udland. De almindelige 
mødeaftener, hvor der læses tidsskrifter og diskuteres teknik eller bare vind og vejr, har 
været godt besøgt. På den altid opdaterede hjemmeside kan der læses udførlige referater 
og ses billeder fra de forskellige aktiviteter. 
 
Gennem de sidste på år har der været uro i landsforeningen EDR. Ved forårets valg til 
repræsentantskab og hovedbestyrelse blev alle poster for en gangs skyld besat. Der skete 
en kraftig foryngelse og fornyelse af medlemmerne. Der er nu gennem en ny hjemmeside 
synlighed for, at der arbejdes på en kraftig tiltrængt fornyelse af EDR, hvilket allerede har 
givet mange ny og genindmeldelser som resultat. 
 

 



Inden for vore egne cirkler har der også været uro. Rene, OZ2AKM, som på sidste 
generalforsamling blev genvalgt som formand, meldte sig i september ud af afdelingen.  
På et bestyrelsesmøde den 23. september 2016 blev undertegnede konstitueret som 
formand og Henrik, OZ1HBM indtrådte som bestyrelsesmedlem. På samme møde 
udtrykte bestyrelsen sin enighed om at fortsætte den linje, som EDRs Esbjerg afdeling har 
fulgt gennem mange år.  
 
Jeg vil afslutte denne beretning med at takke bestyrelseskolleger, afdelingens medlemmer 
og andre støtter for et godt samarbejde i det forløbne år.  
 
 
 

Kjeld Bülow Thomsen, OZ1FF 
Konstitueret formand. 

 


