Så er HAM’eren nr.15 klar til at komme ”på gaden”.

Send indlæg til kurt@hamcom.dk

I denne udgave af HAM’eren er der følgende indlæg, i den rækkefølge, at sidste nyt
kommer først:
1.
2.
3.
4.
5.

Meddelelse fra bestyrelsen til redaktionen af HAM’eren
Status ny computer i radiorummet
Besøg i klubben af E&IT gruppen og foredrag af Peter Koch OZ1LFI om SDR radio
Nyt kalibreringskit fremstillet til Rigexpert AA-1400
Korrektion af information på Repeater Nyt om VNWA bogen på Engelsk med mere.

Vedrørende 1: Meddelelse fra bestyrelsen til redaktionen af HAM’eren modtaget 5.dec 2015
>>>>Citat start:
Til HAM'eren redaktionen
Flere af EDR Aalborgs medlemmer har ytre sin mening omkring indholdet, takt og tone i de seneste udgaver af HAM'meren
vedrørrende HB/RM debatten i EDR. Bestyrelsen har modtaget følgende skriv fra et medlem ”...Det nyhedsbrev vi er begyndt
at få fra oz8jyl, er det noget som klubben har besluttet, der skal sendes ud? Sådan en gang ævl gider jeg ikke at modtage. Kan
jeg melde det fra, eller skal jeg melde mig ud af klubben?”
Det er bestyrelsen opfattelse, at politik, hetz og personlig holdninger ikke høre hjemme på foreningens nyhedsbrev. Hvis
bestyrelsen skal lægge navn til HAMeren, under disse forhold, så skal den godkendes inden udsendelse til medlemmerne,
ellers opfordrer bestyrelsen redaktionen bag HAM'meren, til at holde sig til tekniske artikler, anmeldelser, forenings nyheder,
kommende evnets og lignende, som det også blev besluttet på generalforsamlingen 2014.
Med venlig hilsen
Sekretæren, OZ6ADL Nils Thøger Møller
_________________________
EDR Aalborg, OZ8JYL
Forchhammersvej 11
9000 Aalborg
Tlf. 98 139 535
sekretaer@oz8jyl.dk

<<<Citat slut
Denne citerede meddelelse er også at finde i referatet fra bestyrelses mødet den 19.11.2015
som kan læses på linket:
http://www.oz8jyl.dk/cms000/?Referater:2015:OB_23-09-2015

I Bestyrelses referatet fra 23.9.2015, som først nu er tilgængelig (sikkert up-loaded sammen
med ovenstående referat) er der et lignende indlæg, som overhovedet ikke blev send til mig
og som kan ses på linket:
http://www.oz8jyl.dk/cms000/?Referater:2015:OB_23-09-2015
Retningslinjer for HAM'eren: Flere af foreningens medlemmer har ytret deres mening omkring indholdet, takt
og tone i de seneste udgaver af Ham'meren i forbindelse med diskussionen omkring EDR Nystart og EDR's
hovedbestyrelsemedlem/repræsentantskab. Bestyrelsen opfordre redaktionen bag Ham'meren, til at holde sig
til teknisk indhold, nyheder og klubrelateret information som aftalt på generalforsamlingen 2014.

Kommetarer til den modtagne mail af 5.12.2015:
Det er da med beklagelse at jeg modtager denne email, og til den anonyme henvendelses
fra et medlem:
”...Det nyhedsbrev vi er begyndt at få fra oz8jyl, er det noget som klubben har besluttet, der skal sendes ud? Sådan en gang
ævl gider jeg ikke at modtage. Kan jeg melde det fra, eller skal jeg melde mig ud af klubben?”

har jeg følgende svar.
Selvfølgelig skal du ikke melde dig ud af klubben, og som du vil se i hovedet på HAM’eren
så er min mail adresse kurt@hamcom.dk, så skriv til mig og jeg fjerner dig fra distribution
listen, mere kompliceret er det ikke.
Til dit spørgsmål ”om det er noget klubben har besluttet” så er svaret, at på GF2015 havde
jeg et indlæg om at et nyhedsbrev kunne medføre at man bedre kunne nå ud til alle
medlemmer, og at Repeater Nyt kun når en lille målgruppe.
Man kunne så også krydre nyhedsbrevet med tekniske artikler med mere. Det var ikke
noget bestyrelsen ville påtage sig, og jeg foreslog at jeg på eget initiativ startede
udsendelsen af et sådant nyhedsbrev, og jeg brugte et par uger på at ringe rundt til alle de
medlemmer der var på medlemslisten, inkl. dig selv (hvem du så end er), og forespurgte om
de ville modtage et sådant nyhedsbrev. Jeg ved ikke om du synes alle udgaver af HAM’eren
er ”en gang ævl”, eller det er de par stykker der omhandler forenings stof vedrørende
Nystart med mere, står hen i det uvisse.
Det mandat jeg fik på GF2015 er som sagt et initiativ fra min side, og der blev ikke på
GF2015 bestemt hvad der ikke måtte komme i HAM’eren, selv om bestyrelsen giver udtryk
for dette.
Vedrørende de andre medlemmer bestyrelsen henviser til, kan jeg kun yderligere sige at
HAM’eren er medlemmernes og ikke bestyrelsens nyhedsbrev. Jeg havde da håbet at
bestyrelsen havde benyttet HAM’eren til diverse indlæg, og jeg ville foretrække at disse
medlemmer personlig havde givet mig jeres synspunkter til kende, og ikke som anonyme
via bestyrelsen. Som nævnt har jeg ikke vidst noget om dette før 5.12.2015, da bestyrelsen
ikke har meddelt mig noget før nu, og at referatet fra forrige bestyrelsesmøde ikke har
været tilgængeligt .på hjemmesiden.
Jeg har svaret bestyrelsen at hvis HAM’erne skal under censur af bestyrelsen, så stopper
HAM’eren med at eksistere. Jeg har også meddelt bestyrelsen at dens henvendelse til mig
opfattes som ”et vink med en vognstang” og hvis HAM’eren er uønsket af bestyrelsen, så
sig bare til. Ellers er et passende tidspunkt for en diskussion om HAM’erens fortid og
fremtid på GF2016 den 24.2.2016.
Mit generelle synspunk om indlæg i HAM’eren er, at alle indlæg er velkomne, underlagt
ytringsfrihed og den redaktionelle frihed som redaktør, og er åbent for alle, selv også for
redaktøren, som jeg pointerede i de to numre af HAM’eren, der er årsagen til denne
polemik. Selvfølgelig skal indlæggene være faktuelle korrekte og føres i et ordentlig sprog.
Og så en lille kommentar til et punkt 4 i bestyrelses referatet af 19.11.2025 fra det
humoristiske hjørne, vedrørende ”Medbragt øl på klubaften:”
Hvordan mener bestyrelsen medlemmerne skal forholde sig, når man medbringer
hjemmebagt kage og en privat kande kaffe. Skal vi lægge en 10 krone for dette!! Det har jeg
gjort indtil nu for en sikkerheds skyld 
Vedrørende medbragte øl så kunne der laves en tilsvarende ordning, det kalder i
restaurationsbranchen for ”prop penge”.

Vedrørende 2: Status på ny W10 computer i radiorummet.
Med hjælp fra Kaj OZ1DWK og Søren OZ2CA er alle programmer fra den gamle computer
installeret på den ny computer (de skulle lige skaffes nogle koder) og der er monteret
skærm nr.2, som er skænket af Bent OZ1BBQ, der så efterlysningen i en tidligere udgave af
HAM’eren.
Der er ikke brugt nogen penge af klubkassen til dette projekt heller ikke W10 m.m. licenser.

Vedrørende 3: Besøg i klubben af E&IT gruppen og foredrag af Peter Koch OZ1LFI om SDR
radio.
I bestyrelses referatet af 19.11.2015 står der:
Ansøgning fra medlemmer: OZ7OU har arrangeret et SDR foredrag onsdag den 17. februar i EDR Aalborg for
ingeniør E-& IT-Gruppen med foredragsholder Peter Koch OZ1LFI.

Baggrunden er, at en gammel kollega og bekendt Poul Erik Rask kontaktede mig om jeg
kunne holde et foredrag for Ingeniørernes E&IT gruppe, om Sofware Defined Radio. Det er
ikke lige min ”spids kompetance”, så jeg fik den ide om der kunne kombineres et foredrag
af Peter Koch OZ1LFI om SDR, med et besøg og en kort præsentation af vor klub. Det
kunne jo være at der kunne kapres et par nye medlemmer. Det har Peter indvilliget i, og det
løber af stablen onsdag d. 17. Februar kl.19 til 22. E&IT gruppens indbydelse kan ses på
https://ida.dk/event/316630

Vedrørende 4: Nyt kalibreringskit fremstillet til RigExpert AA-1400
Jeg var ikke tilfreds med de kit jeg i første omgang fik lavet til klubbens nye RigExpert AA1400, så et nyt og komplet han og hun kalibreringskit for både N, BNC og UHF/PL259 stik
typer sidder nu i kufferten: Se billedet nedenstående.
Jeg har ikke nået at lave en dansk bruger manual til RigExpert softwaren endnu, den vi
komme senere. Jeg har dog dannet alle de touchstone filer, der skal bruges sammen med
RigExpert softwaren, så alt er nu klart til super måling på antenner med mere. Jeg står til
rådighed med hjælp, hvis du har et lille projekt hvor vi ikke skal stå ude i regnen, men kan
være i klubbens lune byggelokale.
For at imødegå eventulle kritiske kommentarer, så kan det ses af bestyrelses referat af 185-2015, at bestyrelsen ikke fulgte Instrument udvalgets anbefaling, men bevilgede penge til
den mindre model AA-600. Da jeg fik svaret fra sekretæren, at penge var bevilget, var der
for mange linje skift i mailen, så jeg ikke så det var AA-600 der var bevilget penge til. Jeg
bestilte derfor fejlagtigt AA-1400 som vi havde anbefalet. Jeg kunne sagtens have fået den
ombyttet men valgte at finde en sponsor 
Der er heller ikke brugt klubmidler til kuffert og kalibrerings kit’ene til orientering.

Vedrørende 5: Korrektion af information på Repeater Nyt om VMWA bogen på Engelsk med
mere.
På Repeater Nyt er OZ5HZ refereret for at have sagt jat eg have oversat den tyske bog on
VNWA til Engelsk. Det har jeg ikke, men blot indsendt én anmeldelse til OZ om dens
eksistens. Gerfried Palme som er forfatteren til den tyske bog har fået hjælp af SDR Kits og
det er en Engelsk radio amatør, der desværre døde kort efter bogens udgivelse, der har
forestået oversættelsen.
Klubben har dette fantastiske måleinstrument og jeg tester netop nu for Thomas Baier
DG8SAQ en ny VNWA software funktion, hvor man kan sweepe udgangseffekten over et
ca.55dB område og derfor kan måle lineariteten af forstærkere samt f.eks. indgangs
impedans som funktion af udstyring. Med en ekstern bridge (f.eks. blot en T adaptor) kan
man indsætte en forstærker og hermed forøge drive level udover de -17dBm der er
maximum for VNWA’en. Jeg har skrevet et par dokumenter om brugen, som frigives når
den nye software er færdig testet af Tom og mig og bliver udgivet officielt.
Også her står jeg til rådighed i klubben med at hjælpe medlemmer i gang med brugen.
Til slut god jul og godt nytår
73 de OZ7OU Kurt

