Så er HAM’eren nr.11 klar til at komme ”på gaden”.

Send indlæg til kurt@hamcom.dk

I HAM’eren nr. 8 stillede jeg nogen spørgsmål henvendt til både EDR Aalborg Bestyrelsen
og dens medlemmer, og til afdelingens formand Bjarne Poulsen OZ1JEE.
Der er i HAM’eren nr. 9 indrykket det ordrette svar fra Bjarne OZ1JEE.
Begge indlæg kan ses i sammenhæng nedenstående, efter de kommentarer jeg her
kommer med, som er en opfølgning på OZ1JEE svar. Mine kommentarer indeholder både
angivelse af lidt misvisende information (og fejl på hjemmesiden), og efterlysning af svar
på det jeg spurgte om.
På trods af at Bjarne OZ1JEE i sit svar slutter med at sige: Citat ” yderligere debat så vil jeg
henvise til mødet d.7” Citat slut, så tillader jeg mig alligevel at trodse den henstilling, og
vende tilbage til sagen, selv om Bjarne OZ1JEE ikke ønsker yderligere debat.
For det første kan Bjarnes formulering: Citat ”Så helt klart skal vi have et medlemsmøde og
det er allerede berammet til D.7 okt. 2015 i OZ8JYL” Citat slut, måske misforstås som et
ordinært møde for medlemmer af OZ8JYL, men der er et EDR Region Nord medlemsmøde
indkaldt af Landsformanden OZ5HZ i.h.t. vedtægterne. Mødet hos OZ8JYL den 7.10.2015
starter kl.19.30. På hjemmeside OZ8JYL står der, at det er en ordinær klubaften, og det er
en direkte fejl. Til orientering afholdes tilsvarende møder i Hurup afdelingen den 24.9.2015
kl.19.30 og i Sæby afdelingen den 16.9.2015 kl.20.00.
Jeg efterlyste i mit indlæg et klart svar om Bjarne OZ1JEE’s rolle som forslagsstiller til de
nye vedtægtsforslag, hvorvidt det var som menigt EDR medlem, eller som formand for EDR
Aalborg afdelingen. På hjemmesiden ”nystart” står Bjarne angivet som formand for EDR
Aalborg og jeg spørger derfor igen direkte om du Bjarne Poulsen OZ1JEE, har den samlede
bestyrelse bag dig, og allerhelst få det bekræftet af de enkelte bestyrelses medlemmer, hvis
det er tilfældet.
Det har vi som medlemmer krav på at få at vide:
Det er desuden bekymrende, at jeg i en korrespondance for få dage siden, fik den melding,
at vedkommende var glad for det store arbejde som Aalborg afdelingen havde ydet i
forbindelse med det nye vedtægts forslag.
Hvis det er den almindelige opfattelse i amatør kredse, så er det noget der er foregået i det
skjulte, og det bør vi få på det rene.
Jeg har personligt ikke afgivet min stemme på område Nord’s RM eller HB medlemmer, for
at de skal benytte deres medlemskab af RM eller HB til at lave kup i vor forening, hvilket jeg
betragter ”nystart” reelt er et forsøgt på.
Det vil være rart at få bekræftet eller afkræftet, om gruppen bag de nye vedtægter allerede
var i gang inden sidste RM og HB valg, for så forstår jeg bedre hvorfor tre HB medlemmer
er fratrådt. Jeg håber virkelig det ikke hænger sådan sammen for ellers er det en giftig
affære.
Der er mange elementer i vedtægtsforslaget der peger på at der kommer en lille
ledelsesgruppe på 5 mand (5 mands junta), der kan skalte og valte med foreningen og
lokalafdelingerne, efter for godt befindende. I §10 står at disse 5 mand er hovedbestyrelsen
og højeste myndighed mellem to årsmøder. De delegerede kan hoppe og danse i den
mellemliggende periode. I § 11 stk. 3 står der at de kan vælge udvalgte medlemmer, der kan
forhandle udadtil og indgå aftaler herunder økonomiske aftaler, d.v.s. binde foreningen

uden hovedbestyrelsen vidende.
En underlig selvmodsigelse findes i §6 vedrørende nægtelse af optagelse at hvis den ankes
inden 4 uger så har den først virkning efter årsmødet, d.v.s. at man kan optages indtil da
???
Som en konsekvens skal alle klubber skal have deres vedtægter ændret og godkendt af
den nye ledelsesgruppe men der er uklart hvordan medlemmer af en lokal afdeling der ikke
er individuelt medlem kan betale sit klub kontingent (via EDR ??)
Selv om det ikke står i vedtægtsforslaget, så er det varslet på hjemmesiden for nystart, at
små klubber kan risikere at blive lukket.
I §18 er RM’er valgt i 2014 tvungne delegerede ved årsmødet i 2015. Det tvivler jeg på alle er
villige til at acceptere hvis forslaget vedtages og hvad så ??
I §2 om formål og §3 om medlemsoptagelse vil forslagsstillerne også byde medlems
organisationer i bredeste forstand indenfor, blot der er lidt teknik interesse. Foreningen
skal repræsentere disse overfor nationale og internationale myndigheder, og det er
hovedbestyrelsen der bestemmer enerådigt, hvem der kommer indenfor. Det er godt nok et
vovestykke, og kan blive en stor arbejdsbyrde, med ikke ringe økonomiske omkostninger.
Og kan den lille ”junta” klare den arbejdsbyrde ?
MIG BEKENDT FINDES DER IKKE NOGET LAND PÅ DENNE KLODE DER IKKE
RENDYRKET ER FOKUSERET PÅ AT VÆRE EN RADIOAMATØR ORGANISTATION OG
INTET ANDET. Tænk på det !!!
Og så ikke at forglemme så skal alle være tvungne medlemmer af lokal afdelinger, for at
have stemmeret, og dermed indflydelse. Individuelle medlemmer får ikke stemmeret, De
kan kun være med til at udpege delegerede i lokalafdelingen.
Det er en værre gang juks hvis I spørger mig, et dårligt gennemarbejdet forslag med et
forfejlet sigte.
Da repræsentantskabsmøde 2015 afholdes i Odense den 11.10.2015 kl.10 i EDR’s lokaler
Klokkestøbervej 11 5230 Odense M, så er det allersidste chance for at påvirke vores
område Nord RM’er, på mødet i Aalborg, samt hvis du tager til de andre område Nord
møder.
BEMÆRK AT DET FREMSENDTE VEDTÆGTSFORLAG SKAL VEDTAGES, UDEN AT ET
KOMMA KAN RETTES UNDER RM, OG DA DER ER TOLV RM’ere SOM STILLERE, OG HVIS
BLOT EN UD AF DE 19 RM’ere, DER ER OPFØRT PÅ EDR’S HJEMMESIDE UDEBLIVER, SÅ
BLIVER FORSLAGET VEDTAGET, MED MINDRE DU OG JEG KAN PÅVIRKE DISSE RM
STILLERE TIL EN ANDEN HOLDNING.
Mød op og giv din mening til kende på mødet den 9.10.2015 i Aalborg.
Og så til slut ville det være rart om Bjarne OZ1JEE ville fortælle, hvad der var han motiv for
at forlade HB, uden så meget som at have deltaget i et eneste møde. Det virker på mig
useriøst at svigte på den måde. Jeg er nok ikke den eneste der kunne tænke sig en
forklaring. Lad os få renset luften og fokusere på at vi ikke får ødelagt den gode stemning i
OZ8JYL klubben.
73 de OZ7OU Kurt
Genoptryk af de to indlæg:
Indlæg i HAM’eren nr 8 af Kurt Poulsen OZ7OU
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 
73 de OZ7OU Kurt
Svar fra Bjarne Poulsen OZ1JEE i HAM’eren nr. 9
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……

