
 

Så er HAM’eren nr.9 klar til at komme ”på gaden”. 

 

Der er kommet et indlæg fra Bjarne Poulsen OZ1JEE som her viderebringes 

Citat start…….. 
 
Som svar på bøvs fra OZ7OU 
Jeg syntes at det er rigtig fint at fremtiden bliver bragt på bane, idet at jeg 
ønsker en fremtid for både lokal afdelingen og ikke mindst ligger det mig lige 
så meget på sinde at vi har en fungerende landsforening med en fremtid med det 
beskedne antal medlemmer som den nu engang har. 
Så helt klart skal vi have et medlemsmøde og det er allerede berammet til 
D.7 okt. 2015 i OZ8JYL 
Derfor er det selvfølgelig vigtig at medlemmerne møder op, så vel medlemmer 
som ikke medlemmer af landsforeningen, så vi på den baggrund kan få en 
konstruktiv dialog for en gang skyld. 
Nu spørger Kurt direkte, om dette er en drøftelse har fundet sted i bestyrelsen, 
dertil kan jeg svare meget direkte ! De drøftelser som har fundet sted i 
bestyrelsen eller for den sags skyld blandt medlemmerne, er på vegne af at 
nogen har bragt det på bane, sagt på en anden måde, jeg vil IKKE bede folk om 
at rette ind efter min mening, men blot være visonære og tænke over,, hvordan 
ser verden ud om 10 år ?. og igen med baggrund i hvad siger 
aldersgennemsnittet i Oz8jyl og landsforeningen. Vi skal have det hele til at 
overleve og måske til den halve pris :-) 
Kurt skriver omkring forskellige ting som jeg vil ridse op. 
Lokal afd. under administration … Nej som jeg ser det, så bliver lokal 
afdelingerne det styrende organ i fremtiden. 
Vedtægtsændringer som skal godkendes af EDR ... det skal de også i dag. 
Opkrævning af Kontingent... Oplægget er valgfrit ingen tvang, blot et service 
oplæg fra landsforeningen til de mindre eller større afdelinger. 
Er det en ulempe ? 
Så spøgelser... nej glem alt om den slags, det handler om en visionær og aktiv 
fremtid og helst en overlevelse for alle parter. 
Dobbelt rolle .. kære medlemmer, der er ikke tale om at jeg indtager en dobbelt 
rolle eller for den sags skyld at jeg vil påvirke folks mening til det ene eller 
andet. 
Det er et frit land med ytringsfrihed. 
Så klap hesten og mød op d. 7 okt. 2015 til et konstruktivt dialog møde så man 
kan høre sagen fra begge sider, yderligere debat så vil jeg henvise til mødet d.7 
73 de oz1jee Bjarne 

Citat slut…… 

73 de OZ7OU Kurt 

 


