Så er HAM’eren nr.18 klar til at komme ”på gaden”.

Send indlæg til kurt@hamcom.dk

Der er generalforsamling i EDR Aalborg afdelingen 24. februar klokken 20:00 i afdelingens
lokaler.
Kom og vær med til at præge din klubs fremtid. Da vi havde foredrag i klubbens lokaler
med mange deltagere så er stolene fra kælderen stadig tilstede i lokalet og derfor er der 60
siddeplader til medlemmerne der møder op 
Der har i det sidste års tid hersket en til tider næsten dårlig stemning i klubben. Mon ikke
tiden er inde til at få ”friske vinde” i bestyrelsen.
Der har ligeledes på det sidste fra bestyrelsen været meget utilfredshed med nogle
medlemmernes adfærd. Hvorfor ikke sætte navn på klageren og komme med en direkte
henvendelse.
Derfor er undertegnede Kurt Poulsen OZ7OU opfordret til at stille op som formand. Jeg
meddeler hermed mit kandidatur til formandsposten.
Finn Johannesen OZ5HZ opstiller til sekretær posten. Hvis vi bliver valgt vil vi aktivt
arbejde for, sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer, at få bedre styr på flere ting. I
tilfældig orden bl.a.
-

-

At der genindføres kaffe i klubben på mødeaftenen, så vi kan få dem der er holdt med
komme af den grund, til at komme igen.
Genoplive flere byggeprojekter der er gået i stå.
At bestyrelsen optræder med indlæg på repeaternyt
At der ikke roder med tomme papkasser i flere måneder.
At undersøge om klubbens ølsalg er legal og overholder gældende lovgivning. Det
samme gælder for pølsesalget ved auktioner og lignende arrangementer.
At der bliver ryddet op i vores mekaniske værksteder i kælderen
At der i byggelokalet findes en metode, hvor det overskud af stumper der indkommer
til fælles glæde ikke optager to arbejdsborde.
At bestyrelsen aktivt bruger HAM’eren til kommunikation med medlemmerne
At bussen til Amatørtræf i Odense genindføres så vi kan pleje fællesskabet i OZ8JYL
samt med Hobro og Randers klubberne.
At pleje fællesskabet med andre naboklubber på en aktiv måde.
At bestyrelsens beslutninger skal være omgivet af åbenhed. Det skal ikke kun være
et referat medlemmerne kan hente på hjemmeside. Hvis man spørger et
bestyrelsesmedlem i dag, så klapper vedkommende i som en østers. Det skal være
slut. Det kan kun være i foreningens interesse at bestyrelsen får tilkendegivelser fra
medlemmerne i den løbende beslutningsproces.
At der kan komme gang i videns deling gennem små foredrag en bestemt klubaften i
måneden.
Foredrag af max 15 minutters varighed. Rejse en problemstilling / stille et spørgsmål

/ ”Nød råb” om hjælp, jeg er kommet her til og nu driller det.
I Open Space Aarhus kalder man det for Tech Talk Tuesday og er første tirsdag i
måneden. http://osaa.dk/2016/01/t%C2%B3-i-februar-2/
Hvad har du på bordet og under loddekolben lige nu. Det kunne sagtens tænkes at
der var ting som kunne løftes ind i klub projekter. Lad os nu starte med snakken
inden vi forpligter hinanden på et projekt.
Bemærk også at ethvert valgt til bestyrelsen skal ske ved skriftlig afstemning, selv om der
kun er en kandidat, så skal det ske skriftligt. Man kan hermed få set hvilken grad af
opbakning der er til kandidaten, da der jo kan stemmes blankt.
HAM’eren vil blive et punkt til diskussion under eventuelt, da bestyrelsen har været
særdeles kritisk over for HAM’eren og med frembringelse af anonyme klager. Det vil være
en god ide at få medlemmernes synspunkter frem på generalforsamlingen.
Lad os få en god generalforsamling med aktivt engagement fra de fremmødte.
73 de OZ7OU Kurt

