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Om OZ6FRS 40 års jubilæum.
Vi (os der skriver og dig der læser) er heldige, de første 25 År er allerede beskrevet. Men selvom 
det kun er 15 år der skal skrives om, er der meget der dukker op når man kradser i overfladen.

Og igen denne gang har det været svært at ”vælge” – der er alt for meget. Vi har eksempelvis 
næsten ikke beskrevet alt det der foregår i dagligdagen mellem de enkelte medlemmer – i øjeblikket
er der aktiviteter omkring fræsning af PCB, kontakt via en geostationær satellit, bygning af 
spændingsreference  - forrige år var det motor styring af ATU, brug af miniVna .. og det kunne blive
ved. 

Dette skriv er blevet til ved at uddelegere forskellige områder til medlemmer der har fingeren på 
pulzen. Tak til OZ8PG, OZ3NR, OZ9GE, OZ7TBY, OZ5RZ, OZ1AKY

Jeg har foretaget en sammenstilling af de enkelte indlæg.

Jeg er sikker på at der også skal skrives et jubilæumsskriv om 10 År.

OZ1DUG, Joakim.
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OZ6FRS-Biblioteket. 

Biblioteket blev oprettet på vores Hjemmeside i 2012. 

I løbet af de ca. 10 år, der er gået, er der lavet op mod 2.000 søgninger på nettet.

I Mødelokalet er der i omegnen af 60 bøger - det er dem, der er lagt på Hjemmesiden. 

I Baglokalet er der langt flere. Et lille – tilfældigt - udpluk af emner: 
Radiokommunikation
RF- og Filterdesign
Transmissionsledninger
Antenner
HF – VHF – SHF teknik
SW Arduino mm.
Satelitter 
Måleteknik
Håndbøger
Instrumentmanualer
Periodica
.. og meget meget mere

 En del af bøgerne er arvegods fra tidligere medlemmer. Andre er fra medlemmer, der venligst har 
doneret titler til biblioteket. 

Vi indkøber løbende nye bøger efter ønske fra medlemmerne.
Diverse håndbøger, f.eks. fra ARRL, bliver også indkøbt, når nye udgivelser foreligger. 
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OZ1CBW i Biblioteket

OZ1VS i Baglokalet



Lageret gennem de senest 15 år.
Lad os dvæle lidt ved hvad der er sket med afdelingens lager gennem de sidste 15 år. 

For 15 år siden havde vi kun skunken som lager; men da Fotoklubben flyttede til andre lokaler, 
overtog vi både deres mørkekammer og deres mødelokale. Mødelokalet, som bekendt ligger i 
forlængelse af vort mødelokale, blev hurtigt indrettet til bibliotek.

Mørkekammeret blev indrettet som lager med de reoler fotoklubben efterlod os og de reoler vi 
arvede fra Dansk Radio, da de lukkede i Ringsted.

Afdelingen blev kontaktet af Dansk Radio i Ringsted om at de var blevet solgt; men at de nye ejere 
ikke var interesseret i deres komponentlager. Hvis vi var interesseret, kunne vi bare hente 
komponenterne – det blev til nogle ture til Ringsted og afdelingen fik en del nyt inventar til lageret, 
samt fyldt godt op med komponenter.

En anden sag var da et af vor medlemmer ringede til mig og fortalte at jeg lige skulle lægge ud for 
transport, fordi han havde sendt en lastbil forbi os med en del komponenter – det viste sig at være 6 
paller med fyldte flyttekasser, primært SMD-komponenter.

I perioden efteråret 2007 til sommeren 2009 havde vi en større sag i Holte, hvor vi havde lovet en 
enke at tømme hendes kælder på ca. 300 m2 for radio og måleudstyr. Afdelingen havde på det 
tidspunkt heldigvis 3 campingvogne, som blev brugt til midlertidig lagerplads, til afdelingen fik 
afhændet udstyret. Det blev til mange fredag eftermiddage, hvor jeg kørte fra arbejde til Holte og 
fyldte bilen.

En anden større sag var at vi havde lovet vort mangeårige medlem OZ8JK Jørgen og hans arvinger 
at tømme Jørgens shack – det gik også fint længe. De fleste ting af værdi var blevet fjernet og der 
manglede kun at blive fjernet et bord konstrueret i aluminium og få nedlagt antennemasten. Dette 
skulle gøres nu fordi ejendommen var blevet solgt. 

Vi havde også samlet et passende antal medlemmer sammen og var godt i gang med at nedlægge 
antennemasten; men så kom den nye ejer og brokkede sig over hvad vi lavede og at de havde købt 
ejendommen med al inventar, så vi skulle bare forsvinde fra deres grund – Jeg tror ikke de var klar 
over der var mindst 20 timers arbejde i at få fjernet resten – vi kunne kun ønske god arbejdslyst.

Vi har også gennem tiden haft mange andre større eller mindre sager, hvor vi har hjulpet med at 
tømme boet efter en radioamatør. I nogle situationer har vi måtte smide en hel del væk, da vi altid 
har haft den holdning at vi ryddede alt og ikke kun tager det af værdi.

Her i 2021 har vi fået en masse hovedtelefoner og mikrofoner fra Procoms datterselskab Danmike. 
En del af dem har vi forsøgt afsat til andre EDR afdelinger i landet, hvilket også i en vi udstrækning
er lykkedes.

Hvordan kommer vi så af med alle tingene kan man spørge sig om? Jo, her er der flere muligheder 
Vi har de senest år udgiver en månedlig ”tilbudsavis” med de bedre ting, det årlige loppemarked er 
også en god måde at få ting ud at arbejde og så er der endelig ”gratis bordet” i biblioteket, hvor alle 
lige skal forbi for at se om der er nye ting på bordet.
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Som det fremgår har afdelingen masser af stumper og der er da også en livlig trafik på lageret ved 
hver mødeaften. 

Det kan da lige til slut nævnes, at afdelingen ligger inde med leadede komponenter 950 forskellige 
IC-kredse foruden næsten alt i TTL og 900 forskellige typer transistorer og ca. 5.000 rør fordelt på 
ca.700 typer. Endvidere er der rigtig meget i SMD. 

Foredrag. 
Vi har afholdt foredrag, typisk når nogen har ønsket et foredrag vi kunne skaffe eller der var nogen 
der tilbyder at holde et foredrag. 

Her er meget få eksempler på foredrag, både fra ”ikke amatører”, EDR foredrag og egne foredrag

I nogle tilfælde afholds et ”undervisningsforedrag” hvor et PC værktøj, som ”Smith” eller 
”Manana” gennemgås med brug af labtops.

.Foredrag om Solen
ved Susanne Vennerstrøm : Hvordan arbejder solen – hvad er en solstorm og mange andre 
interessante informationer 
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.EME på 10 Ghz 
ved OZ1FF

.

.

.

.

.

.Solen og udbredelsesforhold 
ved OZ3NR
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.FT8

.
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Projekter
Der har været mange byggeprojekter i OZ6FRS – Typisk opstår et byggeprojekt omkring et 
succesfuld konstruktion som kopieres eller et fælles behov. Udover de beskrevne er der mange 
andre projekter der gennemføres af mindre grupper eller enkelte medlemmer. Om de bliver til 
”projekter” afhænger af om de udvikles med byggevejledning og færdigøres så de kan reproduceres 
af andre en den oprindelige ”opfinder”.   

.Voice Keyer 
I forbindelse med afvikling af FieldDay var der mange forsøg på at skabe en Voice Keyer 
(Papegøje) der kunne bistå ved at gentage ”CQ FieldDay Oskar Zulu Two Alfa Radio” – ca hvert 10
Sekund indtil der var bid. Udover de 5 eksemplarer der skulle bruges i klubben fik mange 
medlemmer også fremstillet en Voice Keyer.   

.80 Meter Modtager 
I forbindelse med kursusvirksomhed og at der i OZ havde været en konstruktion der beskrev en 80 
Meter Direct Conversion modtager, blev der lavet et byggeset der på et europakort (80 x 100 mm)  
udgjorde en 80 Meter modtager – den modtager også gavmildt andre frekvenser – se der er noget at 
lytte til. 

.Projekt L/C meter:

I 2010 startede vi i klubben med dette lille portable instrument til måling af kondensatorer og 
spoler. Instrumentet var inspireret af en australsk artikel, og var bygget op omkring én 
Mikroprocessor plus ret få almindelige komponenter. Trods dette enkle kredsløb og strømforsynet 
på et 9V batteri, kunne der måles ned til 1 pct’s nøjagtighed.
L/C meteret blev hurtigt så efterspurgt, at der i 2010 og 2018 sammenlagt blev fremstillet 150 
byggesæt.

.Dongle
Til modtagelse af DVB-TV blev det muligt at købe et USB modul der kan modtage signaler fra ca 
90 MHz og op til omkring 1500 MHz. Til amatøranvendelse er der nogle mangler, som vi valgte at 
løse  i forskellige arbejdsgrupper. Så projektet består af et variabelt HF Filter – En mixer – en 
krystalstyret oscillator – En 20 dB Forstærker og et ”dongle modul” der indeholder en ”dongle” og 
strømforsynings filter der tilsluttes PC USB.  
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.RX Antenne Skift
Et projekt der muliggør at man integrerer rene modtagerantenner på sin station. Omskifteren skifter 
automatisk mellem Sendeantenne til sending og 1 af 4 Modtagerantenner ved modtagning. 
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Kurser og Prøver

I perioden 2010  - 2015 gennemførte vi komplette ”A” certifikat kurser med instruktører OZ1DUG, 
OZ3SW, OZ9ZI, OZ5GQ. Et sådant kursus varer typisk omkring 14 aftener.  Vores intention var at 
lave et elektronikkursus, med udgangspunkt i prøvepensum. Der var i starten mange deltagere og 
det gav pote i øget medlemstal og aktivitet.

De sidste par år var det meget svært at finde deltagere, sandsynligvis fordi eleverne foretrækker at 
bruge informationskilder og træningsportaler på internettet. 

Vi har holdt 2 prøver årligt alle de år, hvor det har været muligt, typisk er der 4 deltagere til sådan 
en prøve – men det svinger mellem 2 og 14 deltagere.

I øjeblikket er kursus aktiviteterne ”ad hoc” og der afholdes på forespørgsel et D-Kursus over 2 
aftener, eller der gennemføres via mail individuel støtte til prøverepetition, således at indsatsen 
målrettes deltagerens behov. 
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OZ9ZI Illustraton til "Sender Teknik"



Klubstationen

.VHF
Radioer og radiorum er i de seneste 15 år  om- og udbygget flere gange.
Der er opbygget plads til at tre operatører kan arbejde parallelt.
Efter adskillige års fravær blev der juli 2010  igen deltagelse i 2-m NAC (Nordisk Activity 
Contest) , nu med fornyet set-up. Antenne en 10 m lang M2 Yagi sat til FT736 og med et ny indkøbt
600W Beko PA. Efter 3 år med FT736 blev systemet forbedret med en ME-2T-pro transverter og 
IC-756ProIII.  I september 2019, da vindforholdene havde  fjernet den ene halvdel af den 10 meter 
lange 2-meter Yagi, blev den resterende halvdel erstattet af en ny slank 8 element Yagi. I samme 
omgang udskiftede vi den godt prøvede  ProIII  med en IC-7300.
Papirloggen er fra opstarten erstattet af komputerlog, først det godt prøvede dos-program TAC-log 
og nu Win-programmet Tucnak. Samme enkle brugerflade i de to programmer men mange nye 
features i Tucnak. 
Det er ved udgangen af 2020 blevet til 97 NAC-144 MHz med meget svingende resultater. 
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Figur 1: Eksempel på felter kørt på en NAC test



.Flyreflektion

Når der ikke har været de fantastiske Tropo åbninger som man kan komme ud for på 2-meter har vi 
taget flyene til hjælp. Log-PC er blevet opgraderet i flere omgange og er nu på nettet. Her hentes 
blandt andet informationer om flytrafikken i luften og kommer der en god stor flyver der i 10-12 km
højde passerer luftrummet midt mellem os og en potentiel DX-forbindelse vises det på kortet i 
logprogrammet og så  er det om at være hurtig og få afviklet QSO mens signalet på grund af fly-
reflektionen kan være ”løftet” med 10-15 dB.

Styrken på de ønskede signaler varierer meget med de atmosfæriske forhold.
Herudover er ”den elektriske forurening” steget voldsomt i de senere år. 
Vi har været forstyrret af blandt andet mange forskellige switch-mode strømforsyninger, et stort 
lysskilt hos en autoforhandler og efter et intensivt pejlearbejde haft hjælp fra Energistyrelsens 
Støjtjeneste med at fjerne støjen fra en defekt benzinstander.
Vi har fundet dørklokkesystem der i 800m afstand fra klubben triggede vores 70 cm repeater, så 
hver gang butiksdøren blev åbnet, blev klokkesignalet retransmitteret over hele Sjælland fra 6FRS.
Hver aften vi starter en ny test er det fast rutine at dreje antennen de 360 grader rundt i horisonten 
for at se om vi har fået nogle nye uønskede S9 signaler.
Der optimeres stadig på filtre og forstærkere, så det er ikke her vores gode hobby går i stå.
Nye Digitale modulationsarter dukker op og vores radioer er ikke kun forbeholdt SSB/CW. Der er 
plads til mange nye QSO i fremtiden.
Klubbens medlemmer, der kører med i NAC-testerne, er med til at give points til NAC-
klubkonkurrencen. Det lykkedes i 2019 at opnå 1.plads blandt OZ-klubberne og 2020 som på alle 
måder har været ”lidt anderledes” har vi opnået en flot 2.plads, så nu er der igen mulighed til 
forbedring.

Klubben har antenne, Pa og øvrigt udstyr til at deltage i de månedelige 6 Meter NAC contests, men 
der har ikke været ildsjæle der kunne løfte opgaven – endnu.
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Figur 2: Princippet i brug af flyreflektion



.HF
I 2008 bestod klubbens HF-station af en ICOM-756pro3 og et hjemmebygget 1KW PA-trin. 
Antennerne bestod af to separate dipoler til hhv 80-og 40mtr, en 5 element Hygain TH-5mk2 til 
20,15,10 mtr, yagier til hhv 6-og 2mtr.
På General forsamlingen 2016 blev en opgradering og renovering af HF-antennerne vedtaget.
Det gav grønt lys for udskiftning af en træt TH-5mk2 til en ny Optibeam OB9-5 (2elm monoband 
på 5 bånd). Denne store 30kg tunge sag på 9 elementer måtte monteres i masten vha en stor lift.
Ved samme lejlighed blev antennerotoren ombyttet til en kraftigere Yaesu G-2800DXC.
I sommeren 2019 gik et tre-mands hold i gang med at udskifte den knækkede 17elm VHF-yagi for 
at erstatte den med 2 stakkede 9elm yagier. Projektet blev forsøgsvis foretaget uden lift, og ville 
være lykkedes, hvis ikke vejret pludseligt satte en stopper for det. Resultatet blev, at vi siden har 
kørt med een ny 9elm yagi, og afventer muligheden for snarest at få gjort projektet færdigt sammen 
med en del andre tilkomne nødvendige forbedringer. 

.Contest deltagelse

Med dette udmærkede grej har klubben deltaget med OZ2AR (contest call) i de store contester  
primært  CQWW SSB og CW. En anden stor contest - IARU HF WORLD CHAMPIONSHIP - 160-
10m har været kørt fra klubben elleve gange i perioden 2008 – 2021, hvor vi har kørt som 
Headquarter Station på 10-og15m CW.
Diplomerne fra 2008 fortæller tydeligt at klubben kunne ”noget”.
I årene fremover blev der høstet mange flere flotte resultater. 
Ud over diverse contester må vi nok erkende, at radiogrejet til hverdag fortjener at blive brugt mere 
på de almindelige klubaftener, men det sociale samvær, diverse foredrag, og bygge-projekter er en 
hård konkurrent. 
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.Field Day OZ2AR
Klubben har i sin levetid haft tradition for at deltage i FD, og tidligere været på toppen i denne 
disciplin. 
FD var og er utvivlsomt stadig klubbens største årlige radiobegivenhed. Her samler vi et stort antal 
medlemmer for at løse vidt forskellige opgaver, og der er brug for mange talenter. Samtidig er den
en udmærket mulighed for at teste nye og store antenner. 

I 2008 blev FD-gnisten igen tændt i klubben, så efter en pause var vi nu tilstrækkeligt mange  med 
lyst til at bygge en FD op igen. 
Klubben havde helt klart potentialet til at deltage i toppen (superligaen) men at lege med de store er 
en kæmpe logistisk opgave. Men vi ville og vi kunne!  
Motivation: Vi havde set Roskilde OZ9EDR sidde suverænt på tronen år efter år. At vælte dem af 
tronen var på det tidspunkt nærmest umuligt for alle andre klubber, og dermed heller ikke en 
mulighed for os.

Med målrettet planlægning og forberedelse år efter år, arbejdede vi os støt og roligt op i tabellen. 
Vores FD grej blev støt og roligt forbedret på alle fronter. Det er ikke småting vi taler om. 
Opgaven lyder således: operere fem komplette 1KW HF-stationer med store antenner placeret på en
cirka  80m x 150m mark og køre alt på generatorstrøm.
For eksempel: En lejet generator på 40KVA, et af medlemmerne bygget 3-faset forsyningsnet med 
lange kraftige gummikabler til seks forgreningsbokse, tre campingvogne af varierende alder, 2 stk 
20m teleskop-master, til en 4elm 20 mtr yagi, en 3elm 15mtr yagi, en 3elm 10mtr yagi, på 40mtr en 
2elm HB9CV, eller roterbar dipol eller 4SQUARE, og sidst og ikke mindst klubbens Fieldday 
IKON vores 4SQUARE til 80mtr (4x20mtr master med hver 4stk 20mtr eleverede radialer og et 
fasenetværk).
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Figur 3: 4 Square antenne og Campingvogn – 4 September 2015



Uden mad og drikke duer FD ikke – Vi må ikke glemme at vi i fra 2008 havde Henrik med som  i 
sin  campingvogn og fortelt tryllede lækker mad frem til hele holdet morgen, middag, og aften.
Fra 2014 overtog Vivi og Allan denne yderst vigtige opgave. Selv et stort opholdstelt blev opstillet.
Det blev fra dag et vores naturlige omdrejningspunkt, hvor der blev spist, hygget, og slappet af. Alt 
fra pølser, burgere og til helstegt pattegris har været på menuen. Slet ikke at forglemme al den 
service,  der blev leveret ud til alle operatørerne i radiovognene! Endelig og yderst vigtigt er den 
skønne QTH, vi  har nydt godt af i alle årerne hos Steen OZ3SW. Her kunne endog stort set alle 
akutte tekniske problemer blive løst i Steens laboratorium, og hvad gør man uden en gummiged, når
det tunge isenkram skal flyttes rundt og stilles op. 

Hvordan får man fem 1KW highpower stationer til at køre med så lidt indbyrdes påvirkning som 
muligt. Det kræver et stort antal filtre af stor kvalitet bestående af highpass,lowpass, og båndpass 
skræddersyet i forskellige kombinationer til hvert bånd. Derudover er det kritisk, at alle TX’er og 
PA-trin kører pænt uden at svine med uønskede spektrale produkter 
Vi kom gradvist i mål med dette meget meget vigtige arbejde. 

På de årlige resultater ses tydeligt fremskridtet fra 2008. 
I 2013 skete miraklet og det vi alle havde drømt om, at slå Roskilde. Vi ”gjorde det”, og jublen var 
stor. Det blev behørigt fejret i klubben med bobler og kransekage.

FD Resultater OZ2AR OZ9EDR

2008 1.774.974 2.992.128

2013 5.138.766 4.436.971

2014 nil 3.128.736

2015 1.340.290 2.290.475

2016 1.734.054 1.702.400

2017 2.747.520 901.458

2018 2.819.352 1.585.342

2019 1.359.027 ?

2020 nil 968.430

Vi har måske haft vores storhedstid i superligaen, eftersom det grå hår er blevet hvidt. 
Flere er faldet fra og ikke blevet erstattet af unge friske kræfter. Men mindre kan jo også gøre det. 
Vi må bare tilpasse os. De sidste godt 2 år har vi kæmpet med Corona Pandemien, som har vendt op
og ned på mangt og meget. Den skal vi måske leve med i endnu flere år?
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OZ6FRS ”services”
Ud over at EDR Frederikssund afdeling, holder 2 ugentlige mødedage og andre arrangementer – så 
er vi en del af mange amatørers dagligdag, gennem de faciliteter vi driver til fælles afbenyttelse. 

.Remote Radio

Fra omkring 2013 spirede tanken om at installere en Remote HF-station i klubben til brug for 
medlemmer med ringe eller slet ingen antenneforhold. Teknikken var ny og lovende og specielt et 
produkt, nemlig ”Remoterig” fra Sverige kunne tilbyde et komplet udstyr med hhv  radiodel og  
controldel, som via internettet gør brugeren istand til styre både radio og antenner i klubben.  
Udstyret blev indkøbt og etableret bestående af en Kenwood TS-480HX med separat front, og et 
Expert 1K PA-trin. Brugerne har en kontroldel og radioens frontpanel hjemme. Med tryk på on/off 
på frontpanelet  etableres der automatisk forbindelse til TS-480HX i klubben. Bånd-og antenneskift 
i klubben følger båndvalget på frontpanelet, og derved har brugeren mulighed for at køre 
80/40/20/17/15/12/10/6meter SSB/CW. Fjernstyring af antennerotoren er kommet til senere.
Systemet har i øjeblikket seks brugere, og vi forventer flere medlemmer vil være med. 
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.WEBSDR
I løbet af 2011 opdagede Torben, OZ7TBY at HT77 Bjarne Bo Nielsen arbejdede med et websdr 
projekt, og have anskaffet websdr.dk til formålet. Vi overtog projektet i 2013 og konstruerede flere  
”SoftRock” modtagere med USB interface. Det hele blev sat i drift af OZ3SW, OZ1PIF, OZ1DIS og
OZ1DUG.

 I starten af 2021 brændte strømforsyningen og systemet er nu erstattet af modtagere der er baseret 
på AirSpy moduler. Vi arbejder stadig på at udvide frekvensområderne. 

Websdr.dk er overdraget til klubben.  

.APRS node. 
OZ1IEP   har opsat en APRS node der kommunikerer på 2 Meter med APRS Stationer. APRS noden
indgår i det danske APRS net og data kan ses på aprs.fi 

.70 cm Analog Repeater
Foreningen har siden 2006 drevet en 70 cm analog repeaterOZ2REX, baseret på 2 sammenbyggede 
Storno 5000 radio og et filter konstrueret af OZ3SW og OZ7YK 
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Figur 4: Regulering af LF fra Modtager 
til sender



.70 cm DMR Repeater
I 2018 opstillede vi DMR repeater baseret på Hytera 625 og et filter doneret af Procom

.2 Meter D-Star repeater
I 2021 idriftsatte vi med mange forviklinger en D-Star repeater, baseret på TP Radio og et 2 Meter 
Repeaterfiler bygget af OZ9ZI (som i mange å var i drift på Søborg repeateren). 

. 
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På een DMR kanal kan det være 2 samtidige samtaler



Loppemarked 

Vi afholder et årligt loppemarked den 3 Lørdag i August. Det startede tilbage i 1997, og vil derfor 
have 25 Års jubilæum i 2022 – mon ikke vi får fejret det på behørig vis. Der har gennem de sidste 
15 år været mellem 150 og 220 besøgende. Den vigtigste faktor i den forbindelse er vejrudsigten. 

Www.oz6frs.dk og ”omegn”. 
Vi har i mange år haft en hjemmeside, og jeg tror at vi er på 4 generation. De første hjemmesider 
var ”håndsyede” (se 25 års jubilæumsskrift) og vi har drevet et fuld udbygget CMS (Content 
Managament System) med alt til faget hørende. Der er dog nogle udfordringer hvis løsning koster 
for mange ressourcer i forhold til udbyttet – vi kommer nok ikke over 100 medlemmer. 

Derfor har vi i dag et meget simpelt system der er baseret på PDF dokumenter og et simpelt 
navigations værktøj. 

Samtidig er vi i stigende omfang tilstede på FaceBook og EDR’s hjemmeside. 

Men det er vigtigt at holde sig for øje at foreningen er et sted man fysisk kommer, og ikke et sted 
der kun eksisterer ”virtuelt” i skyen. Vi er en Lokalafdeling af EDR.
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http://Www.oz6frs.dk/


.Bestyrelsen. 

Bestyrelsesarbejdet er klubbens koordinationsorgan, klubbens nervecenter. Det er her de endelige 
beslutninger for den daglige drift bliver taget. Store ord – ja, men sande! 

Bestyrelsen består af: 
 Formand  
 Næstformand  
 Kasserer 
 Sekretær 
 3 ”almindelige” bestyrelsesmedlemmer
 2 Suppleanter 

Vi holder ca. seks møder om året. Der er nok at se til, men heldigvis er det ikke kun de syv 
bestyrelsesmedlemmer, der deltager. De to suppleanter deltager også i møderne, både med gode ideer 
samt villighed til at påtage sig arbejdsopgaver - så i praksis er vi ni skuldre til at løfte opgaverne.

 Hovedemnerne er: 
 Økonomi 
 Nye aktiviteter 
 Foredrag 
 Kurser & Undervisning 
 Radio & Antenner 
 Instrumenter 

Ud over hovedemnerne arrangerer bestyrelsen også klubudflugter. Det kan være til museer, 
virksomhedsbesøg eller til enkeltpersoner, der har noget spændende at tilbyde. 

Aktuelt arbejder vi på i 2022 at besøge Kalundborg LB-station, samt VLF- senderen i Grimeton ved 
Varberg i Sverige. Sidstnævnte er optaget på UNESCO’s liste for bevaringsværdige monumenter, så den
er et besøg værd. Som nævnt er bestyrelsesarbejdet væsentligt for vores klubs trivsel og udvikling. 
Derfor en opfordring til alle om at fremsende forslag med emner, som man mener bestyrelsen bør 
arbejde med. (Man bliver ikke belønnet for at holde sig tilbage). 
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.Bestyrelsesmedlemmer i perioden 2007 -  2022 

År Formand Næstformand Kasserer Sekretær Best.1  Best. 2  Best. 3
2007 OZ1DUG OZ8PG OZ1AKY OZ1CBW OZ6YM  OZ7FI  OZ1AU
2008 OZ1DUG OZ8PG OZ1AKY OZ1CBW OZ6YM  OZ7FI  OZ1AU
2009 OZ1DUG OZ8PG OZ1AKY OZ1CBW            OZ1BRL OZ7FI   OZ1AU
2010 OZ1DUG OZ8PG OZ1AKY OZ5UJ   OZ5RZ   OZ7FI  OZ1AU
2011 OZ1DUG OZ1PIF OZ1AKY OZ5UJ OZ7FI  OZ1AU OZ5RZ
2012 OZ1DUG OZ1PIF OZ1AKY OZ3NR OZ7FI  OZ1AU OZ5RZ
2013 OZ1DUG OZ5RZ OZ1AKY OZ3NR OZ7FI  OZ1AU OZ3ABE
2014 OZ1DUG OZ5RZ OZ1AKY OZ3NR OZ7FI  OZ1HJR OZ3ABE
2015 OZ1DUG OZ5RZ OZ1AKY OZ3NR OZ1HJR OZ3ABE OZ5UJ
2016 OZ1DUG OZ5RZ OZ1AKY OZ3NR OZ1HJR OZ5UJ  OZ1NGO
2017 OZ1DUG OZ5RZ OZ1AKY OZ3NR OZ1HJR OZ5UJ  OZ1NGO 
2018 OZ1DUG OZ5RZ OZ1AKY OZ3NR OZ1HJR OZ1NGO OZ9AWA
2019 OZ1DUG OZ5RZ OZ1AKY OZ3NR OZ1HJR OZ1NGO OZ9AWA
2020 OZ1DUG OZ5RZ OZ1AKY OZ3NR OZ1HJR OZ1NGO OZ9AWA
2021 OZ1DUG OZ5RZ OZ1AKY OZ3NR OZ1HJR OZ1NGO OZ9AWA
2022

I forbindelse med Corona pandemi blev generalforsamling i 2020 aflyst og generalforsamling i 
2021 blev flyttet til 11 August 2021.

Medlemstal ligger meget stabilt omkring 80 medlemmer med en svag stigning.
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