
 

Så er HAM’eren nr.16 klar til at komme ”på gaden”. Send indlæg til kurt@hamcom.dk 

 

HAM’eren har holdt en noget forlænget Jule og Nytårs ferie begrundet i ualmindelig meget 

andet at få tiden til at gå med.  

1. Helt tilbage til den 29. oktober blev jeg kontaktet af Poul Erik Rask, der en gammel 

kollega og god bekendt om jeg kunne holde et par foredrag regi af Ingeniør foreningens 

nordjyske E-& IT-Gruppe, og det ene  blev om DR3’s ballon opsendelse den 2. 

september og det andet om SDR Radio som E-& IT gruppens medlemmer havde 

efterspurgt. 

Et foredrag om SDR Radio følte jeg ikke jeg på Ingeniør niveau havde kompetensens til, 

men kontaktede straks OZ1LFI Peter Koch som sagde ja til udfordringen og jeg fik den 

(geniale) ide at hvis foredraget blev holdt i EDR Aalborg afdelingens lokaler, så kunne 

det jo være at vi kunne kapre et par nye medlemmer.  

Det fik jeg aftalt med foredragsudvalget, med orientering til formand Bjarne primo 

november, således at disse to foredrag kunne annonceres for E-&IT gruppen. 

Ballonforedraget blev afhold i Ingeniørhuset i Aalborg, Vestre Havnepromenade 1B, 

1.sal, lokaler (begrænset til 20 deltagere) 12.januar kl. 19.00 

SDR foredraget fastsat til 17. februar kl. 19.00 og da vore lokaler kan rumme flere end 20 

deltagere så blev foredraget begrænset til 40 deltagere. 

I lang tid var der tilmeldt 20 deltagere og kort efter at der havde været bestyrelses møde  

i OZ8JYL 8. Januar fik jeg den 20. Januar følgende meddelelse fra sekretæren: 

Blot til information, så er der go-ahead fra bestyrelsen til at afholde planlagt SDR foredrag onsdag den 

17. februar i EDR Aalborg. 

Bestyrelsen har dog et ønske, at dørene er åbne for alle interesserede i EDR Aalborg på samme fod som 

medlemmer af  Nordjyske ingeniør E-& IT-Gruppen. 

Det besvarede jeg med ”Det har hele tiden været planen og E-& IT Gruppen er bekendt med det” 

underforstået for de ledige pladser. 

Siden da er tilmelding eksploderet så der er tilmeldt 40 personen med flere på venteliste: 

Kære OZ8JYL’er vær rar at forstå at dette arrangement er et primært for vore gæster og et 

E-&IT arrangement, men at medlemmer af OZ8JYl naturligvis er ”velkomne på 2. parket”, og 

vi henter stole op fra kælderen af hvilke vi har 20 stk. Det er den gæstfrihed vi må vise og 

det har Bjarne ”nikket over” at bestyrelsen indstilling (på lige fod) ikke helt kan opfyldes.  

Foredraget er på ”Ingeniør niveau” og derfor ikke målrettet os amatører. 

OZ1LFI Peter Koch har tidlige holdt et sådant foredrag for OZ8JYL.  

Alt i alt kan dette arrangement betegnes som en stor succes, set med OZ8JYL øjne, med en 

stor PR værdi.  



Forløbet af aftenen er som følger: 

 19:00 - 19:15 Velkomst v/Poul Erik Rask, IDA og Kurt Poulsen, EDR 

19:15 - 20:00 SDR - hvad, hvorfor, hvordan v/Peter Koch 

20:00 - 21:00 Pause med øl/vand samt rundvisning hos EDR 

21:00 - 21:30 SDR - muligheder, begrænsninger og anvendelser v/Peter Koch 

21:30 - 22:00 Demo af SDRPlay v/Kurt Poulsen 

22:00             Vi siger tak for i aften 

Mit indlæg med demo af SDR Play vil primært indeholde en video der bliver lagt på Youtube  

I pausen kl.20:00 til 21:00 vil vi dele de 40 gæster op i 4 grupper af 10 mand, hvor jeg har 

aftalt med 4 medlemmer af klubben, at de vil vise rundt og forklare hvad der foregår i vore 

lokaler. OZ1LFI vil naturligvis også i pausen blive ”bombarderet” med spørgsmål. 

2. Vedrørende generalforsamling den følgende uge 27. februar kl. 20:00 vil jeg lige gøre 

opmærksomt på at udvalgsmedlemmer er bedt om at meddele formanden OZ1JEE 

Bjarne formand@oz8jyl.dk , senest 8 dage før generalforsamlingen, om man ønsker 

genvalgt, ellers bliver man fjernet. Det vedrører punkt 7 i dagsordenen.  

Ligeledes skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen ligeledes være 

formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Det vedrører punkt 5 i 

dagsordenen.     

  73 de OZ7OU Kurt 
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