
Ordinær generalforsamling i OZ3RET. 

Den 22 marts 2008 

        Ole Sørensen OZ1OS blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

På driftudvalget aflagde John OZ1IPU beretning.  Han omtalte at masten på KIG UD skulle udskiftes i år og at 

vores kontrakt med forsvaret var blevet opsagt med virkning fra den 15. jan. 2008, og at det ville påvirke 

vores   nuværende placering af repeater og tilhørende antenner. 

Brugere i masten, har været indkaldt til møde på Flådestation Frederikshavn ,  John fra OZ3RET var den 

eneste af brugerne der var mødt op, man havde et vældigt godt og konstruktivt møde med forsvarets folk fra 

Radarstation Skagen, som var de ansvarlige  vedrørende KIG UD.  Under mødet blev der stillet i udsigt at vi 

kunne forblive i masten og i operatørrummet med vores grej på samme betingelser som hidtil, og at man ville 

se let på vores strømforbrug, og at forsvaret ville sørge for monteringen af antenner og kabler uden 

omkostninger for os, et meget positivt møde. 

Den 18 marts var samtlige operatører kaldt til møde i Karup med Forsvaret bygningstjeneste, fra OZ3RET 

mødte John OZ1IPU og Eigil OZ3AAF, hvor man ville orienterede om forløbet med udskiftningen af 

radiomasterne.  Det viste dig nu at FBE skulle stå for udskiftningen af masterne mm og lave kontrakter med 

brugerne.  Som mødet skred frem, blev det hurtigt klart at man alle nu skulle til at betale for at være i 

masten. Efter mødet var sluttet blev vi fra OZ3RET bedt om at blive lidt længere, og vi fik nu en snak med de 

ansvarlige personer og blev stillet i udsigt, at vi nok skulle få en fair behandling og at svaret på hvor meget vi 

skulle betale for at have vores grej i masten på KIG UD, svaret ville komme i løbet af 10 – 14 dage. 

Efter 4 ugers ventetid og flere rykkere fra John, har vi stadig ikke fået noget endegyldigt svar på, hvor meget 

vi eventuelt skal betale i leje for at være i masten, men vi er nu klar over at vi skal betale for både El og leje af 

masten, det endelige svar er nu lovet om 14 dage, dvs. 1` uge i april. Driftudvalget besluttede ikke at foretage 

sig yderligere, før vi havde det endelige svar fra forsvaret, bla. for at se om vi kunne løfte opgaven rent 

økonomisk 

Vi har haft målergrej koblet på Repeateren for at måle strømforbruget, og det er ikke afskrækkende. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Uffe OZ1GGF fremlagde det reviderede regnskab, som viste en balance på kr. 8751,53, indestående på 

bankkonto kr. 7692,05  

Regnskabet blev godkendt. 

 

Kontingentet uændret.  Kr. 100 pr. år 

 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

Driftudvalget fortsatte som hidtil, bestående af OZ3MM. OZ1GGF, OZ3AAF og med OZ1IPU som supl. 

 

Som revisor genvalgtes Kaj OZ5Kaj og nyvalgtes Ole OZ1OS. 

 

Eventuelt:  Der blev udtrykt ønske om at etablere ADSL line, hvis det er mulig, så der kunne være mulighed 

for at køre Echo link via repeateren 

 

 

Ref: OZ3AAF    Eigil 



 

  

 


