
 

Så er HAM’eren nr.13 klar til at komme ”på gaden”. Send indlæg til kurt@hamcom.dk 

 

Så er det blevet tid til at bringe Bjarne’s reaktion på baggrund af HAM’eren nr. 11, hvor han 

beder om at jeg i HAM’eren svarer på et enkelt spørgsmål. Da han også har sendt sit svar til 

bestyrelsen, så har jeg ladet weekend’en gå, for at se om der kom en reaktion, og det er der 

ikke, selv om Bjarne beder dem om en reaktion. Jeg må gerne bringe der fulde indlæg fra 

Bjarne, og det har jeg valgt at gøre nedenstående, sammen med mit svar på hans 

spørgsmål.. 

Hvis man spoler tilbage til spørgsmålene jeg stillede i HAM’eren nr.8 så var mit indlæg og 

ærinde, der startede hele denne debat, rettet imod hvordan ”Nystart” vedtægtsforslaget 

ville påvirke vor lokal afdeling EDR Aalborg alias OZ8JYL.  

Jeg efterlyste som sagt oprindelig bestyrelsen’s indstilling til ”nyStart” vedtægts 

ændringsforslaget, og flettede ind i dette, spørgsmålet om formandens mulige dobbeltrolle 

som forslagsstiller. 

Bestyrelsens vil nok på medlemsmødet d.7.10.2015 tilkendegive dette, i forventningen om 

at den er til stede. 

Hvis Bjarne OZ1JEE havde svaret konkret og forståeligt på spørgsmålene jeg stillede, så 

havde denne diskussion været slut, men at bede mig og andre medlemmer om udskyde 

yderligere debat til medlemsmødet d.7.10.2015 ville jeg ikke acceptere, jeg beklager, men 

den går ikke, hvis ikke vi kan debattere så vidtgående vedtægts ændringer, så er der noget 

galt.   

Jeg vil opfordre til at man læser indlæggene i september udgaven af OZ (side 497-502) der 

allerede nu kan downloades fra EDR hjemmesiden af medlemmer, og som ellers ligger i 

postkassen om et par dage. Har du glemt hvordan du kommer ind så er det dit 

medlemsnummer (se bagsiden af OZ) som bruger og password er default dit kaldesignal. 

Jeg havde en god samtale med Bjarne i onsdags og som en udløber heraf, er der i de 

seneste dage nok ryddet mange misforståelser af vejen, om den tumulte tid for Bjarne i HB. 

Som Bjarne udtrykte det så brænder hans hjerte for Aalborg afdelingen, og han var træt af 

støjen i HB. Så er det jo voveligt at stikke hovedet ind i en ny hvepserede . 

Som en service bringer jeg her den vedtægtsbestemte agenda for medlemsmødet 

d.7.10.2015. Den viser hvad vi bør tilstræbe at holde debatten indenfor, så vi ikke havner ud 

af alle mulig tangenter. Naturligvis er der frit slag under punktet eventuelt. 

Dagsorden for efterårsmødet skal mindst omfatte: 

1) Valgt af dirigent 

2) Beretning om hovedbestyrelsens arbejde 

3) Debat om udsendt materiale til repræsentantskabsmødet 

4) Eventuelt 

 

  



Bjarne’s reaktion ordret indsat nedenstående: 

Hej Kurt fra mig til dig og bestyrelsen. 

Af en eller anden årsag er du åbenbart sur på mig, men det lever jeg med, men kunne da godt tænke mig at kende 

årsagen ?  

 Så kunne jeg godt tænke mig at vide hvor du har følgende fra, for det er ikke noget jeg kan nikke genkendede til 

overhovedet, det virker mere som om nogen har opfundet et eller andet til formålet  og det er ihvertfald bekymrende , 

jeg kan kun give dig ret !  

 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 lov til at have min meing og du din, vi behøver nødvendigvis ikke være enige, men så længe at jeg ikke 
præger medlemmerne til det ene eller andet så er det for egen regning, altså min holding.At jeg valgte at trække mig, 
ja folk skal ikke spilde min tid med alt mulig som der ikke bidrager.Jeg har altid næret stor respekt om din 
person,så jeg forstår ikke hvorfor du laver sådan et stunt uden overhovedet at have kendskab til tingene og kun fra en 
part ! Du har aldrig spurgt mig om hvorfor ! Det er lige som ekstra bladet tror jeg nok -)  

Da jeg stillede op til HB var der faktisk flere som spurgte mig om hvorfor jeg gjorde det og om jeg gad og spilde min tid 
på det, ja hvis jeg kan være med til at gøre en forskel og bidrage, så gør jeg det. Men svarede også at mit hjerte lå i 
OZ8JYL og det har ikke ændret sig. 

Jeg ser gerne at du svarer mig på ovenstående klip fra Ham,eren !  

Jeg ser også gerne at bestyrelsen giver dig et svar på at Aalborg afdelingen ikke har været ophavsmand / deltagende 
part i denne sag omkring udarbejdelsen af nye vedtægter i nystart for det er en direkte løgn !  

Jeg kan sige at jeg Bjarne OZ1JEE har bidraget med ideer til hvordan man kunne løse noget, det er altså mig alene 
og IKKE AALBORGAFDELINGEN OZ8JYL, så helt klart kan jeg jo godt se at jeg skulle have spurgt dig om hvordan 
min mening skulle være. 

Hvis du ligefrem ønsker at jeg skal stille mig op og sige at jeg trækker mig fra Nystart så kan jeg da godt gøre det, det 
gør bare ikke nogen forskel i min personlige mening. Det gør heller ikke nogen forskel i EDR med stemmer eller 
lignende. Jeg syntes bare at arbejdet er / var spændende så ja jeg lytter med,men ytrer mig ikke !  

Til slut kan jeg sige at det som blev skrevet på nystart omkring oz1jee/ Formand Aalborg / tidligere HB medlem eller 
hvad der nu står, var blot for at placere folk rent geografisk og ikke andet.  

Du er stadig velkommen til at kontakte mig og du kan få den fulde historie, den må vel være mere værd end sladder 
på vandrørene, hvis du vil høre den ?  

Mvh Bj  Formand oz8jyl  

Svaret på Bjarnes spørgsmål: 

Jeg viste dig i onsdags den private korrespondance jeg havde, og hvor kommentaren der 

afstedkom det klip du refererer til, var en indskudt sætningen i nogle kommentarer om 

balleden i EDR, og du kunne pege på at det nok var om en aktivitet tilbage i tiden du og 

andre i klubben var involveret i. Det er ikke nemt at gætte sig til, uden din baggrundsviden, 

at den ikke var møntet på hvad vi p.t. drøfter. Så tilsyneladende fejl opfattet af mig, som jeg 

beklager. 

Jeg fik også i onsdag bekræftet helt klart af dig, og som du skriver i dit svar, at det er et 

sololøb fra din side m.h.t. ”nystart”, hvilket et bestyrelses medlem mundligt bekræftede. 

Så er det på plads…  

73 de OZ7OU Kurt 


