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Formandens beretning 

 
Jeg vil starte beretningen med et kort tilbageblik på 2018. Et år som har budt på en lang række spændende, 

interessante og forskellige aktiviteter – alle båret af foreningens ildsjæle, godt støttet af medlemmerne og 

radioamatør venner fra nær og fjern. 

 

En af vores vigtigste aktiviteter er at sikre afdelingens overlevelse. Dette har vi igen gjort ved at fokusere på 

ungdomsarbejde, PR og nye muligheder for medlemmerne. Også i år var vi repræsenteret på Korskro 

Hestemarked og ved Maker Event på Esbjerg Hovedbibliotek. Begge steder mødte vi en masse forskellige 

unge, men også voksne der er meget interesseret i vores aktiviteter. 

Dertil kommer tekniske kurser og certifikatprøver, som på kort sigt giver nye medlemmer og aktivitet på 

båndene.  

 

Årets HAMDAY, var i år understøttet af suverænt godt vejr, som tiltrak besøgende fra hele landet. På 

radiosiden har vores deltagelse i de forskellige fielddays desværre været frafaldende. Dette skyldtes et stort 

frafald til andre aktiviteter. I oktober blev det store grej sat op ved Spejdercenteret på Slåenvej, hvor vi 

sammen med 80 aktive spejdere deltog i året JOTA / JOTI. En hektisk men god weekend. 

 

Foredragslisten har ikke været helt så lang og varieret som den plejer på grund af nogle afbud. 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 vores hjemmeside kan der læses udførlige referater og ses billeder fra de forskellige 

aktiviteter. 

 

I kampen om Afdelingsmesterskabet i Rævejagt, var der igen i år kamp til stregen, for at kommet på 

sejrsskamlen, og ikke mindst for at træde op på det højeste podie, og tage sejren om den fine pokal. Igen i år 

gik sejren til Thomas, OZ1TDS. Endnu engang har vi ikke kunne klage over vejret, som lagt de fleste gange 

har været med os. 

 

Ved sidste generalforsamling fik Bestyrelsen mandat til at undersøge andre tilhørsforhold end til 

landsforeningen EDR. 

Siden er der sket en hel del i EDR – og meget vi rigtig gerne havde været foruden. Der er igen valgt ny 

ledelse, men der er desværre ikke den store tiltro til at den nye ledelse af EDR magter opgaven og kan / vil 

redde EDR. Der er for nuværende desværre ingen reale alternativer, der opfylder bare nogle af ønskerne til 

en moderne landsforening, men Bestyrelsen vil fortsat følge udviklingen meget tæt. 

 

Året 2018 var også året hvor jeg blev valgt som formand – og jeg er da beæret over medlemmernes tiltro til 

mig. Men desværre må jeg erkende at det ikke rigtig er min plads. Jeg har prøvet at vænne mig til opgaven - 

men, nej - jeg er bare ikke den rigtige til posten. 

Derfor har jeg besluttet, at jeg trækker mig som formand ved denne generalforsamling.  

 

Jeg vil afslutte denne beretning med at takke bestyrelseskolleger, afdelingens medlemmer og andre støtter 

for et godt samarbejde i det forløbne år.  

 

 

Henrik Hansen, OZ1HBM 

Esbjerg, 2019-02-27 

 


