
Referat fra generalforsamling i OZ3RET, den 14.03.12 
 
 
Følgende dagsorden var på programmet 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2.  Driftsudvalgets beretning 
3.  Aflæggelse af revideret regnskab 
4.  Fastsættelse af kontingent 
5.  Behandling af indkomne forslag 
6.  Evt. suppleringsvalg til driftsudvalget. (Afgøres ved stemmeflerhed af de 

fremmødte medlemmer; ved stemmelighed lodtrækning) 
7.  Valg af 2 revisorer, der ikke kan være medlemmer af driftsudvalget 
8. 8. Eventuelt 

 
 
Ad 1. OZ3MM – Børge bød velkommen.  Der skulle vælges en dirigent og forsamlingen 

forslog at Børge også selv stod for dette. Dette blev vedtaget af forsamlingen 
 
Ad 2. OZ3MM - Børge aflagde beretning om, hvad der var foregået i det forgangne år. 

Han kom blandt andet ind på at der var blevet indkøbt en ny repeater og at der i 
den forbindelse var nogle udfordringer i at få den til at køre som driftsudvalget ville. 

 
 Han forklarede også hvorfor repeateren var taget ned – Den var nemlig medbragt 

på generalforsamlingen, så medlemmerne kunne se, hvordan den fysisk så ud. 
  
 OZ1GGF - Uffe fik ordet og forklarede hvordan repeateren kunne køre på 3 

forskellige måder: 
 

1. Åbnes via 1750 hz tone 
2. Åbnes via bærebølge  
3. Åbnes via pilottonen - ctcss 94,8  

  
 Desværre ikke med en kombination af dem. Repeateren er sat op til at køre med en 

pilottone på 94,8 på udgangen, så man kan sætte sin egen radio op til kun at åbne, 
når der er en bærebølge fra repeateren. 

 
 Endvidere mangler vi et pling eller to, der angiver at repeateren er åben.  Der vil 

blive arbejdet videre med at løse problemerne.  
  
 OZ3MM – Børge fik ordet igen og lagde beretningen til afstemning. 
 
 Beretningen blev enstemmig vedtaget.  
 
    
Ad 3. OZ1GGF - Uffe fremlagde regnskabet, som bestod af nogle få poster hvoraf 

kontingentet på indtægtssiden og indkøbet af repeateren på udgiftssiden var de 
største poster. 

 



 Regnskabet blev enstemmig vedtaget. 
   
Ad 4. OZ3MM – Børge foreslog på vegne af bestyrelsen at kontingentet fortsat skulle 

være 100,- kr 
 
 Forslaget blev enstemmig vedtaget. 
 
Ad 5. OZ1GGF – Uffe var kommet med et forslag gående på at man fjernede (KIG UD) fra 

navnet på foreningen, så det kom til at være således: Interesseforeningen 
REPEATER OZ3RET. 

 
 Forslaget blev enstemmig vedtaget. – Vedtægterne tilrettes.  
 
Ad 6. OZ3MM – Børge gjorde opmærksom på at der skulle vælges nye medlemmer ind i 

driftsudvalget og at han selv stoppede. 
 
 Fra forsamlingen blev der foreslået følgende medlemmer: OZ1IPU – John, OZ1KDG 

– Ole og OZ7QQ – Benny  
 
 Generalforsamlingen valgte alle ind i driftsudvalget. 
 
Ad 7. OZ3MM – Børge gjorde opmærksom på at de tidligere revisorer (OZ1SO – Ole & 

OZ5KAJ - Kaj) ikke ønskede genvalg og forsamlingen foreslog derfor OZ3MM – 
Børge og OZ7QB – Bent – Begge blev valgt af generalforsamlingen. 

 
Ad 8 Eventuelt 
  
 Det blev diskuteret om ikke medlemmernes Call kunne komme til at stå på OZ3RET 

hjemmeside. 
 
 Det blev aftalt at driftsudvalget skulle se på sagen. 
 
  
 Referent: OZ1GGF - Uffe 
 


