Så er HAM’eren nr.8 klar til at komme ”på gaden”.
Ja hvor blev HAM’eren nr. 7 af ??? Den kommer i morgen når vi må vise billeder fra DR3’s
ballon opsendelse i mandags så glæd jer til i morgen.
Denne udgave er motiveret af nogle spørgsmål jeg synes trænger sig på om vores kære
klubs fremtid. Jeg har funderet lidt over det man kunne læse i sidste nummer af OZ, og den
effekt de nye vedtægtsforslag kan få for OZ8JYL. Som jeg har forstået det så er der så
mange RM’er der støtter forslaget at det vil blive vedtaget med mindre nogle får kolde
fødder og ikke støtter forslaget på det snarlige RM.
I sidste nummer af OZ blev forslaget til nye vedtægter for EDR optrykt så medlemmer af
EDR kunne læse om det initiativ en lille gruppe har sat i gang. Det er meget vidtrækkende
ændringer som der her er tale om.
Aalborg afdelingens formand er en af forslags stillerne og jeg går stærkt ud fra at det er
som individuel person han stiller op bag forslaget og ikke som formand for EDR Aalborg.
Jeg efterlyser tilkendegivelser om dette vedtægtsforslag har været drøftet i bestyrelsen og
om bestyrelsens holdning til det, idet det kan have vidtgående indflydelse på driften af EDR
Aalborg. Blandt andet skal kontingent opkræves via EDR og der skal ske ændringer i vore
vedtægter som skal godkendes af den nye EDR ledelse, hvis forslaget vedtages. Vor
afdeling kan komme under administration Det ville være på sin plads om der kom et signal
fra både bestyrelsen og om hvordan vor formand vil håndtere sin dobbeltrolle, eventelt ved
indlæg her i HAM’eren eller på et onsdagsmøde.
Min personlige mening om det nye forslag er at det giver indtryk af en ny EDR ledelse med
ubegrænset magt til at gennemtrumfe hvad som helt og at vedtægtsforslaget er skrevet for
en snæver personkreds behov for indflydelse og helt ærlig så giver det mig gåsehud. Jeg
ser måske spøgelser, men mener det er på høje tid at vi ved hvor klubben EDR Aalborg står
i den forbindelse og hvad de RM’er vi har stemt på mener om denne sag.
Husk HAM’eren er en effektiv måde at få kommunikerer med EDR Aalborgs medlemmer
hvor alle kan få bragt et indlæg herunder mig selv 
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