
Generalforsamling – OZ7IGY 
 

 
 

1 

Referat af DWD2019 generalforsamling lørdag den 19. januar 2019. 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse med Dansk Vinter VHF Dag 2019 på Valdemarskolen i 

Ringsted. 

Der var 10 deltagere, heraf var 4 fra bestyrelsen. 

 

 

Valg af dirigent 

Bo Hansen blev valgt til dirigent. Som referent havde Jesper, OZ1XB, tilbudt sin assistance. 

 

 

Driftsøkonomi 

Status for 2018 er 21 betalende medlemmer med en samlet indtægt på kr. 6.475, idet enkelte medlemmer 

har betalt ekstra. Dertil kommer indtægter fra donationer og artikler på i alt kr. 12.095,25, så den samlede 

indtægt er på kr. 18.570,25. Udgiften til SEAS-NVE er på kr. 18.155,56. 

 

Driftsregnskabet ender således med et overskud på i alt kr. 414,69. 

 

Driftskontoen har en saldo på ca. kr. 26.000, så der er en buffer til driften svarende til et års strømforbrug. 

 

Der har været solpaneler koblet på anlægget siden sommeren 2017, og de har bidraget med en strøm-

besparelse svarende til ca. kr. 800 p.a. 

 

Bo og Johan sælger jævnligt nogle transverter-byggesæt, hvor overskuddet går til fonden for 

nyinvesteringer i 7IGY. 

 

 

Tekniske forhold 

Forsøgslicensen til 40MHz fyret er udløbet. Der er en generel holdning til ikke at forsøge med flere licenser, 

men i stedet lade dette fyr udgå af samlingen. 

 

Der kan være meget varmt i operatørrummet på en varm sommerdag. Ventilatorerne til udluftningen kører 

på det lille solpanel på taget, og de er måske ikke tilstrækkelige til at holde rumtemperaturen tilstrækkeligt 

nede for at sikre en passende levetid på fyrene. 

Det blev diskuteret, om fyrene skulle dæmpes 1dB for at reducere varmeafgivelsen.  

 

Det blev i den forbindelse nævnt, at gamle og udtjente fyr ofte ender som donationer på Færøerne. 

Seneste ”tilskud til OY6BEC: Det gamle 10 GHz fyr. 

 

Aktivitetsplan 

Murværket har visse steder taget skade af nedsivende vand, som skyldes problemer med murkronen. 

Den bør snarest muligt renoveres, og derefter kan murværket udbedres. Bestyrelsen indkalder til en 

arbejdsdag på et passende tidspunkt i foråret. 
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De oprindelige solpaneler viste sig uhensigtsmæssige med deres nominelle spænding på 24V, så de er nu 

blevet udskiftet. 

 

Foreningen har købt 8 stk. 12V paneler via midler fra fonden, og sammen med yderligere 4 paneler, som er 

doneret af medlemmer, rådes der nu over 12 paneler i alt. 

 

Heraf blev 5 paneler monteret i sommeren 2018, og de ser ud til at give et bidrag på niveau med de gamle 

paneler. Det er planen at montere de resterende paneler i løbet af 2019, men det kræver dels yderligere 

tiltag og materialer med hensyn til den mekaniske montage, dels reparation af murværket. 

 

Ivan er blevet stillet i udsigt, at foreningen kan modtage en Darius vertikal-vindmølle uden beregning. 

Desuden er nogle af de gamle solpaneler blevet byttet til en lille marine-vindmølle, Rutland 913. 

Begge vindmøller vil kunne give et mindre strøm-bidrag både dag og nat, når vinden blæser. 

 

Der findes en gammel brønd på grunden, som p.t. er fyldt med skrammel. Det er planen at tømme den og 

derefter sikre hullet med en platform af lægter. Byggematerialerne ligger klar på grunden. 

 

Ukrudt på grunden er en stor udfordring henover sommeren, dels er det generende ved almindelig adgang 

og inspektion, dels kan det i værste fald skygge for solpanelerne. Når vertikal-vindmøllen kommer op, kan 

den også blive påvirket af den voldsomme vækst. 

 

Der mangler generelt arme og ben til diverse bygge- og vedligeholdelsesprojekter. 

 

 

Valg til bestyrelsen 

Den nuværende bestyrelse var villig til genvalg og samtidig var Jesper (med solpanelerne) blevet opfordret 

til at opstille. Alle blev valgt, og den nye bestyrelse ser nu således ud: 

 

Bo Hansen, OZ2M 

Ivan Stauning, OZ7IS 

Søren Pedersen, OZ1FTU 

Arne Hesselbjerg, OZ5GQ 

Jesper Fogh Bang, OZ1XB 

 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde. 

 

 

Eventuelt 

Et medlem havde haft problemer med at modtage informationer via mail, så det blev foreslået, at 

medlemmernes email-adresser skulle checkes.  

 


