
SÅ STEMPLER JEG UD 

Efter lang tids spekulation har jeg besluttet at forlade min post i EDRs 

Hovedbestyrelse (HB), og det blev skubbet endelig i gang i onsdags på et klubmøde i 

EDR Aalborg afdelingen OZ8JYL. Her var der et af medlemmerne, som jeg sætter 

stor pris på, der under kaffen pludselig sagde til mig ”det der med HB, det må du se 

at komme ud af, du er alt for værdifuld til at spilde din tid på det”. Det, han mente 

var, at det faktum, at jeg altid deler ud af min viden, altid er til klar at hjælpe, og yder 

en indsats i klubben med udvalgsarbejde samt holder foredrag ind i mellem, skriver 

artikler og udsender nyhedsbrevet HAM’eren , nu erstattet af bøvl og ballade i HB. 

Og ja, han har ret, jeg vil vende tilbage til det jeg har glæde ved at lave. HB-arbejdet 

har været en stor skuffelse, idet der findes et flertal på 5 personer i HB, der som 

personer ligger milevidt fra, hvad jeg anser for ordentlig og redelig adfærd.  ”Ulige 

børn leger ikke bedst” er min omskrivning af et gammelt ordsprog 

De tager ikke de fjerneste hensyn til de tre andre, hvor jeg er en af dem, og OZ5KM 

Kjeld, som blev bragt i en situation hvor han valgte at trække sig fra sekretærposten,  

samt OZ8XW Flemming som – af de fem - fluks blev fyret som Hovedredaktør af 

OZ, er de to andre.  

I det følgende er der en beskrivelse af en række oplevelser og erfaringer i HB 

som ikke må opfattes som mudderkastning mod de 5 HB medlemmer, der bliver 

nævnt, men som en åbenhjertig beretning om hvad det er der får mig til at 

forlade HB. Det bliver nok udlagt som illoyalitet, men EDR’s medlemmer og 

RM samt HB har krav på at kende mine bevæggrunde. 

Tonen er rå og brutal, og OZ5WU udtrykker blandt andet, at vi tre er ”illoyale 

ballademagere” også uden for HB regi og han er ikke bleg for at fyre en besked af 

som følger: 

Citat:  

 ”De af jer der beder om konsensus – skal blot være bevidste om at så havde der 

IKKE været resultater af betydning for EDRs medlemmer og potentielle 

medlemmer. Eneste vej til resultater under de nuværende omstændigheder er at 

benytte demokratiets fineste værktøj – et flertal..” 

Citat slut 

Det har fra starten været ledelsesmetoden, med aftaler i baglandet klasket på bordet 

klar til afstemning. 

Direkte trusler mod os har der også været fra OZ0J Jørgen. 

Citat: 



”Erfarer jeg, at denne e-mail med vedhæftede dokumenter er lækket uden for HB, 

svarer jeg ikke for følgerne.” 

Citat slut: 

At han så selv lækkede informationerne  til flere uden for HB dagene derefter, gør det 

endnu mere grotesk. 

Fra OZ11HJM Hjalmar, der designer vore udmærkede nye hjemmeside,  kom der 

følgende svada. 

Citat 

Kære RM medlemmer ......Træd nu i karakter og sig NOK ER NOK .....Er man HB 

og  illoyal over for EDR så må man have at vide at man skal stoppe eller også må 

man ud .. 

Citat slut 

Det lugter da af opfordring til eksklusion eller hvad ? 

Er der ikke grund nok for mig til også at sige ”Nok er Nok” når det samtidig fyger 

med grimme personangreb under HB møderne mod OZ5KM og OZ8XW samt brug 

af anonyme smædeskrifter. 

Angreb på de to andre er også et angreb på mig, når det overskrider min opfattelse af 

voksen og anstændig adfærd, så derfor går jeg i forsvarsstilling.  

Den enorme strøm af e-mail er heller ikke læsning for børn. 

Skuffer jeg så de medlemmer der har stemt på mig ?.  

Ja måske, men nok mest ved at blive i HB. Langsomt vil lysten til at deltage i 

debatten forsvinde, og så vil vi tre blive opfattet som svage og ligeglade, for det 

stopper ikke dette vanvid, der foregår i HB.  

Jeg er nok den af kandidaterne til HB, der klarest har beskrevet i ord og handlinger, 

hvilket standpunkt jeg havde, gennem indlæg i OZ og på www.hameren.dk  samt det 

hedengangne EDR Forum, hvor jeg bl.a. i OZ har analyseret de store økonomiske tab 

i EDR (OZ nr.5 2016), og der har OZ3MC Martin nok følt sig truffet. Ligeledes i et 

indlæg i samme blad har jeg givet mit besyv med, hvordan jeg gerne så valget 

forløbe, for at få en ordenlig sammensætning af HB. Her har jeg nok haft en pointe, 

der kan studeres igen. 

 OZ5WU Michael har jeg på EDR Forum kommenteret, at han burde komme til 

kammeratlig samtale og blive bedt om at moderere sig, så her har jeg trådt ham over 

tæerne. OZ1AHV Finn har drevet det u-modererede RDE Forum, som jeg også har 

været kritisk over, da der har været mange grimme indlæg, og så bliver disse personer 

endog valgt til HB. Formanden OZ1AHV går egne veje og tager beslutninger uden 

om HB og svare ikke på mail med spørgsmål, så det har vi også måtte gøre kraftigt 

http://www.hameren.dk/


opmærksomt på, så alt i alt var der nok lagt i kakkelovnen på forhånd . 

Det er også interessant at studere profilerne for disse HB medlemmer i OZ nr. 5 2016. 

Her har OZ5DM fuldstændigt glemt, at han vil arbejde for konsensus, jeg har  

utallige gange hørt på hans udsagn: ”jeg vil have det til afstemning” da vi behandlede 

den nye forretningsorden, der nu indeholder retten for medlemmer til at være tilstede 

under HB møder, samt at mødet skal optages og lydfilen lægges på EDR’s 

hjemmeside. 

Foreningens økonomi tages heller ikke på dagsordenen seriøst nok, det er meget 

tvivlsomt om det af RM godkendte budget kan overholdes. 

Jeg har også fået indblik i, at der er et meget sammentømret netværk af gensidige 

sympatisører, og dette er opbygget over mange år. Det er lykkedes dem at få valgt 

nogle meget indflydelsesrige enkeltpersoner, der nu styrer butikken EDR.  

Så alt i alt var det bagrunden og den korte version for min beslutning, og jeg vil 

også med min exit prøve at undgå at bliver udråbt som årsag, hvis der kommer 

massive udmeldelser, når nu kontingentet skal betales.   

Så – trods alt - er min opfordring: Forbliv i EDR ellers er I med til at foreningen 

går sin undergang i møde, og I har hårdt brug for EDR.  

Der kommer også et valg i 2018, og der stiller jer nok ikke op. 

 

        

 


