Så er HAM’eren nr.27 klar til at komme ”på gaden”.

Send indlæg til kurt@hamcom.dk

Pusten er gået noget af HAM’eren i det sidste stykke tid, men det skyldes at jeg på 5.måned
bor i en skurvogn, efter en vandskade af dimensioner og min deltagelse i HB arbejdet har
drænet noget af mit gode humør samt også lægger beslag på nogen tid.
Denne gang er der 3 punkter i HAM’eren
1. Orientering om sidste nyt fra HB, set fra min platform som HB medlem.
Udover hvad jeg skriver i punkt 1 så kommer jeg i OZ8JYL på onsdag hvis nogen er
interesseret i at stille yderligere spørgsmål / få mere information.
2. Annoncering af Digital Temadag i EDR Aalborg – oz8jyl lørdag d.14.1.2017 kl.10.00 - ?
som netop annonceret af OZLMN og OZ1JEE på repeaternyt og Facebook
3. En lille teknisk artikel med måling af forkortning faktoren (VF) for 300 ohm twinlead
Ref. 1 Orientering om sidste nyt fra HB, set fra min platform som HB medlem
Jeg skal da indrømme med det samme, at det har været en stor skuffelse at deltage i de to
HB møder. Den information der findes på EDR’s hjemmeside om det sidste HB møde d.
19.11.2016 er ikke et sandt billede at forløbet, og selv om man logger sig ind og læser
beslutnings referatet så er der detaljer jeg mener medlemmerne bør kende til.
På det sidste møde d.19.11.2016 havde sekretæren OZ5KM Kjeld forberedt en såkaldt RM
pakke med alle bilag, som vi kunne studere inden mødet. Da mødet åbnede blev vi forelagt
en dagsorden, fremsat af OZ5WU og OZ5DM, der var ”vendte på hovedet” hvor punkt 3.AD
stod øverst som omhandlede fyring af vor OZ hovedredaktør (HR), OZ8XW Flemming
Hessel.
I ugen op til mødet har formanden OZ1AHV gentagne gange forsøgt at presse HR, uden på
nogen måde at involvere HB medlemmer, før brevet blev afsendt, til selv at vælge et af 3
ultimative måder at håndtere den påståede vedtægtsstridige begrænsning, både at være
lønnet HR og HB medlem med reference til §14 stk.3 i vedtægterne. Der er ikke enighed i
HB om at §14 stk.3 er gældende da §22 omhandler HB ansættelse af HR, og heri står der
ingen begrænsninger.
HR OZ8XW Flemming meddelte at han kunne acceptere at blive fyret, mod at man
respekterede hans kontrakt. Dette blev tilsyneladende enden på sagen.
Der var ikke tale om nogen afstemning i HB, men at der var tale om en forhandlingsløsning.
I referatet står derfor:
3.AD 16433 OZ5WU HR i EDRs Hovedbestyrelse HB har drøftet sagen. Der var ikke enighed omkring §14
stk. 3 og §22. HB besluttede, at HR opsiges jf. vedtægternes § 14. stk. 3 pr. udgangen af november 2016 i
henhold til gældende kontrakt og funktionærlovens bestemmelser. FU får bemyndigelse til at effektuere
opsigelsen.
Her kunne man få indtrykket af at et enigt HB besluttede at opsige HR, men det var en

forhandlingsløsning, og det er der jo ingen grund til at protestere imod, når HR selv er
kommet med forslaget.
Efterfølgende er der sket det, at Formanden OZ1AHV uden at orientere HB medlemmer, er
rendt fra aftalen og nu har indført yderlige krav, herunder at HR ikke kan deltage i HB
møder i opsigelsesperioden. Det er et klart aftalebrud, som også har medført at Formanden
er ene om at underskrive opsigelsen, i forretningsudvalgsregi. Forretningsudvalgets
medlemmer er OZ1AHV Finn, OZ0J Jørgen og OZ5MK Kjeld.
Jeg skal lige gøre opmærksomt på at denne tilføjelse er afsløret forinden jeg skriver dette,
da OZ6EG Egon i det mundlige forum på 3748Khz lørdag gav disse oplysninger, der på det
tidspunkt ikke var tilgængelig nogen steds for EDR mellemmer. På forespørgsel fra
undertegnede vil OZ6EG Egon ikke oplyse sin ”troværdige kilde”.
Kære medlemmer af EDR og for den sags skyld andre amatører. Er det en rimelig
behandling af HR til et rigtig godt OZ. Horsens og Fredericia afdelingerne har ladet høre fra
sig, så har EDR Aalborg også lyst til at give sig til kende ?.
Det skal lige bemærkes at oplægget til fyringen af HR fra OZ5WU støtter sig til to
advokat/jurist udtaler OZ2M Boe, som privatperson, har indhentet. EDR har ikke mig
bekendt indhentet nogen selvstændige vurderinger. OZ2M har i længere tid ”bombarderet”
os med sine private synspunkter og bl.a. op til RM 2016 tilskrevet RM og bedt dem tage
forholdet op på RM, hvilket ikke skete.
Jeg beklager denne lange udredning, men medlemmerne har krav på information og hvis
jeg bare stak ”piben ind” tav og samtykkede, så ville jeg svigte dem der har stemt på mig
som HB medlem. Jeg har lige talt op at OZ5KM, OZ8XW og mig selv OZ7OU tegner sig for
46% af afgive HB stemmer. Det fornemmer man ikke har nogen effekt under HB møderne.
Var det så bare det eneste uhyrlige der forgår men nok om det for nu.
Ref. 2 Digital Temadag i EDR Aalborg – oz8jyl lørdag d.14.1.2017 kl.10.00 - ?
Der vil blive et kort foredrag om D-star og DMR hvordan nettene er opbygget
betjening af div. radioer linkning- unlinkning til talegrupper osv.
Der vil ligeledes være gennemgang af Båndplan- brugen af Ctccs Toner m.m
Generelt omkring repeater teknik og ikke mindst hvad koster det at holde sådan noget i
luften.
Ref. 3 Teknisk artikel med måling af forkortning faktoren (VF) for 300 ohm twinlead
En forespørgsel om hvad det 300 ohm twinlead, man kan købe på EDR’s WEBShop, har af
forkortningsfaktor (VF) fik Lone, da jeg var til HB møde i Odense, til at spørge om jeg vidste
det. Fremfor et ”skud fra hoften”lovede jeg at måle den og fik en stump på 1 meter med
hjem. Rapporten kan findes på nedenstående link.
http://www.hameren.dk/tekniske-manualer/
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