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Beslutningsforslag fremsat af bestyrelsen. 

Forslag: 

Bestyrelsen bemyndiges til at undersøge og forhandle alle muligheder for at vi kan erhverve vores eget klubhus eller 

et passende stykke jord for opførelse. Finde et egnet objekt hvor vores ønsker i videst muligt omfang kan opfyldes. 

Opstille et budget for et køb, ombygning eller opførelse og fremtidig drift, samt udarbejde grundlaget for dannelsen 

af en selvejende fond der skal stå som ejer. Endelig beslutning om projektet og et eventuelt køb behandles på en 

ekstra ordinær Generalforsamling når / hvis projektet er bæredygtigt.    

Begrundelse:   

Vores nuværende lokaler opfylder ikke vores behov og giver os ikke mulighed for at tilbyde de tidssvarende faciliteter 

der efterspørges af medlemmerne. Hvor længe vi kan blive på Gammelby Fritidscenter er uvist, huslejen er høj (og 

stiger bare yderligere) og udlejeren er totalt ligeglad med aftaler (en skriftlig lejekontrakt kan vi ikke få – altså vi har 

ingen rettigheder og kan opsiges med dagsvarsel). Det er ikke en holdbar situation for vores fremtidige aktiviteter. 

Ved selv at være ejere får vi mulighed for at lave nogle helt unikke faciliteter der vil være optimale for vores mange 

nuværende aktiviteter – her tænkes på f.eks. et kæmpe antenneanlæg, værkstedsfaciliteter til mere end en person ad 

gangen og plads til opbevaring af vores store udstyr samlet og ikke fordelt over flere lejemål ude i byen. Vores eget sted 

vil give mulighed for at tilføje en række nye faciliteter og medlemstilbud som f.eks. laserskæring, 3D-printning, anlæg 

for satellit og EME kommunikation, antenne eksperimenter, egne lokaler til de forskellige interesser som f.eks. QSL- 

bureauet, Komponentlager, Tech4Fun, Repeater gruppen osv.  

Altså en udvikling af vores mange forskellige interesser som foreningen bør kunne tilbyde i fremtiden, og som også vil 

være nødvendig for at tiltrække flere arrangerede medlemmer.     

 

På bestyrelsens vegne 

Kjeld Bülow Thomsen, OZ1FF / Formand.   


