Forfærdelige forhold i EDR’s ledelse
En personlig kommentar pr. 22.1.2018
På et ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde (HB) i EDR på kontoret i Odense fredag d. 19.1.2018 kl.17 var
der kun et punkt på dagsordenen hvor indkaldelsen var offentliggjort på EDR’s hjemmeside som gengivet
nedestående (et lidt mystisk sted på hjemmneside og ikke under dokumenter for medlemmer)
https://edr.dk/da/content/ekstraordinært-hb-møde-i-odense-d-19-januar-2018-kl-1700.
By OZ5WU
January 04, 2018
Lokalafdeling:
Hovedbestyrelsen
Borup 3 januar 2018
Til HB
Med baggrund i den situation der hersker i EDR lige nu, efter at Egon OZ6EG på først 3748 og derefter på
EDR forum lørdag den 30. december 2017 har fremført personlige oplysninger omkring Jørgen OZ0J,
indkaldes der til ekstraordinært HB møde den 19. januar 2018 kl. 17.00 på EDR’s kontor Klokkestøbervej 11
5230 Odense S.
Eneste punkt på dagsorden vil være:
1. Hvordan kommer EDR videre efter den offentlige omtale af Jørgens OZ0J personsag, som i mail af
22. november 2017 var mærket PERSONLIG og FORTROLIGT
Vy 73 de Finn Oz1ahv / formand
På HB mødet blev dette punkt slet ikke drøftet, men i stedet blev de to HB medlemmer Flemming Hessel
OZ8XW og Kjeld Majland OZ5KM konfronteret med at de øvrige HB medlemmer havde besluttet at indstille
begge til eksklusion som medlemmer af EDR. De blev indledningsvis af Formanden for EDR Finn Madsen
OZ1AHV adspurgt om de frivilligt ville forlade deres tillidsposter i HB, hvilke de nægtede, hvorefter de fik
udleveret et allerede udarbejdet dokument, med beskrivelse af det øvrige HB’s beslutning, som på
anmodning om at kvittere for modtagelsen også blev nægtet. Der stod også i dokumentet at deres HB
deltagelse var stillet i bero, og begge blev oplyst om, at hvis de mødte op til de ordinære indkaldte HB
møde 3.2.2018, så ville de blive henvist til tilhørerpladserne, altså også en eksklusion fra HB med
øjeblikkelig virkning, for hvad kan man ellers lægge i denne erklæring og udtalelse.
Efterfølgende orienterede formanden Finn Madsen OZ1AHV EDR’s repræsentantskabet (RM) dagen efter
d.21. januar 2018 om morgenen, om hovedbestyrelsens beslutning om at indstille begge de to medlemmer
af EDR til eksklusion af foreningen EDR (Eksperimenterende Danske Radioamatører) men intet om at man
havde stillet deres HB tillidsposter i bero eller at eksklusionen var med øjeblikkelig virkning.
EDR har fået nye vedtægter pr. 1.1.2018 som tillader hovedbestyrelsen at indstille overfor RM,
medlemmer af foreningen til eksklusion, og det er denne paragraf som HB benytter sig af, hvorimod
indstilling til eksklusion af et HB medlem ikke havde været teknisk muligt i dette tilfælde, da en
overgangsordning beskytter HB medlemmer mod mistillid, efter de gamle vedtægter, da de er

medlemsvalgte. Det ville kræve et enigt HB for at indstille et HB medlem til eksklusion, og man kan ikke
indstille ”to på en gang”. Det ville jo kræve at ”den ene er enig i at den anden skal ekskluderes” og det er
usandsynligt, derfor blev de nye vedtægter taget i brug om en total eksklusion af foreningen.
Det er en ganske uhørt handling, når man tænker på at de begge ubrudt over mere end 30år har været
sekretær i EDR for OZ5KM Kjeld Majland’s vedkommende h.h.v. hovedredaktør af medlemsbladet OZ for
OZ8XW’s vedkommende.
Det kræver en nærmere forklaring hvordan denne situation er opstået og hvilke forhold der hersker i EDR’s
ledelse i denne nye HB, der startede sin to års periode umiddelbart ved afslutning af det årlige RM møde
lørdag d. 15. oktober 2016.
I hele valgperioden for HB og RM medlemmer, der startede i foråret 2016, og reelt længe før, har et af de
nye HB medlemmer OZ5WU Michael ført en aggressiv hetz mod OZ8XW Flemming, på forskelige medier,
med et ualmindelig groft og uanstændigt sprogbrug. Et af disse medier var foreningens daværende
hjemmeside forum, hvor der var nogle simple regler der skulle overholdes, overvåget af 3 moderatorer,
hvor OZ8XW Flemming var en af dem. Her nægtede OZ5WU Michael pure at rette sig efter advarslerne og
krævede sin ultimative ret til frit at ytre sig, uden nogen begrænsninger. Et alternativ forum drevet af den
nuværende formand OZ1AHV Finn med navnet RDEforum var totalt u-modereret, og her boltrede Michael
OZ5WU sig lystigt med sin uforskammetheder.
Som noget nyt stillede OZ8XW Flemming op til både HB og RM, og det gjorde OZ5KM Kjeld naturligvis også,
og begge blev valgt ind med mange stemmer. Undertegnede OZ7OU Kurt stillede også op som en totalt ny
kandidat både til HB og RM og fik så mange stemmer at jeg kom direkte I HB.
Jeg blev automatisk sat i bås med OZ8XW og OZ5KM som en ”af de tre” og det var i den grad en ubehagelig
oplevelse at stifte bekendtskab med de øvrige fire i HB, hvor OZ5WU Micheal straks tog føringen og
initiativet til at forlange, at enten skulle OZ8XW Flemming arbejde ulønnet som HR af OZ, eller også forlade
HB, hvilket blev nægtet da RM 2016 jo netop havde godkendt valgresultatet uden anmærkninger.
Et menigt medlem OZ22M Bo, havde fået foretaget en juridisk vurdering af foreningens vedtægter, ud fra
”ordkløveri” i en enkelt paragraf, og OZ5WU Michael brugte det som ”bevisførelse”. OZ8XW Flemming
nægtede at arbejde gratis som hovedredaktør af OZ, og enden på diskussionen blev, at et flertal lavede en
aftale med Flemming OZ8XW om betingelserne for en afskedigelse som hovedredaktør af OZ, hvilket så
ikke krævede nogen afstemning. Formanden OZ1AHV Finn tog efterfølgende egenhændigt initiativ til en
stramning, idet han forlangte at OZ8XW Flemming skulle forlade sin HB post i opsigelsesperioden, hvilket
OZ5KM Kjeld og undertegnede trods alt fik stoppet.
På det konstituerende første møde i HB blev OZ5KM Kjeld valgt som sekretær med baggrund i erfaringen
som mangeårig sekretær, og efterfølgende blev aftalt at OZ5DM David skulle være hjælpesekretær, en
ganske fornuftig ordning med at lære en ny mand op i denne krævende disciplin. Det endte i ballade med
det samme, for OZ5DM stillede urimelige krav og i min optik hundsede med den ”gamle i gårde” ganske
uanstændigt, og kom da også med et mistillidsvotum ved næste møde mod OZ5KM Kjeld, som blev
afværget ved en indædt indsats fra OZ8XW Flemming, med argumentet at de skulle se at få fundet en
samarbejdsmodel. Det medførte endnu et mistillidsvotum ved næste møde og det blev aftalt, at de skulle
være sideordnet sekretærer. På næste møde blev suppleret med en anonym smædeskrivelse udleveret af
formanden OZ1AHV Finn til OZ5KM Kjeld med en grim kommentar at det havde fået han til at miste al
respekt. Da det også var vedtægtsstridigt med to sekretærer, så trak OZ5KM Kjeld sig som sekretær.
Dette er kun en summarisk oversigt på den måde det nye HB startede op på, der kun indeholdt personligt

had og manglende vilje og evne til en saglig linje, så jeg besluttede at trække mig fra HB i februar 2017.
Min redegørelse jeg udarbejde den gang kan læses på nedenstående link der indeholder langt flere detaljer
http://www.hameren.dk/wp-content/uploads/2017/02/SÅ-STEMPLER-JEG-UD.pdf
Det dårlige klima fortsatte ….
I December 2017 tilspidsede situation sig på EDR Forum, idet der bl.a. blev offentliggjort trusler som
medlemmet OZ3N Bjarne havde modtaget fra HB medlemmet OZ5WU Michael via dennes Twitter konto.
Det fik OZ5WU til at true med politianmeldelse. Senere offentliggjorde OZ6EG Egon, både på det ugentlige
mundlige debatforum på radiofrekvensen 3748KHz om lørdagen 30.12.2017 kl.15-16 samt skriftligt på EDR
forum, detaljer om HB medlemmet OZ0J Jørgen’s personlige problem, der havde medført at han måtte
trække sig fra den direktørpost han var tildelt, ved beslutning i HB, i det nye ApS der skulle oprettes for at
overtage administration af licensudstedelser og prøver fra Energistyrelsen. Han var nok også udpeget til at
oprette ApS’et, men her spændte Erhvervsstyrelsen altså ben.
Umiddelbart herefter lukkede HB for EDR forum, og det gamle RDEforum genoplivet med nyt navn i form af
EDRForum.
Ledelsen i EDR stod altså ikke model til kritik, selvom det jo er naturligt at få sat fokus på problemet og sat
en undersøgelse i gang, om det kan være ansvarspådragende for HB medlemmer, ikke at reagere i den
givne situation, da OZ0J Jørgen tager sig af EDR’s økonomi og ApS’et ejer af EDR og EDR er en
momsregistreret handels virksomhed.
Der var jo det som man vel burde drøfte på det ekstraordinære HB møde, men her var der en helt anden og
skjult dagsorden.
Er EDR’s ledelse stabil og troværdig nok til at Energistyrelsen bør overdrage denne opgave til EDR?
Denne opgave skulle have været overdraget 1.1.2018 men udsat til 1.5.2018, så der er tid nok til en
revurdering fra Energistyrelsens side.
En sådan overdragelse bør ske til en sund og levedygtig organisation og er EDR dette med en udvikling vi
her er vidne til ? Det er jo samtlige radioamatørers interesser der skal varetages, og ikke blot den minoritet
som EDR medlemmerne udgør af samtlige radio amatører.
Der er fortsat væsentlig medlems tilbagegang, og hvad er konsekvensen af disse to eksklusioner med
hensyn til udmeldelser i sympati eller på grund af HB’s flertals ledelse?
Der er mange andre ændringer foretaget af det nye HB bl.a. med indholdet i medlemsbladet OZ. Der er HB
medlemmer samt RM medlemmer der betragter et papir medlemsblad som oldnordisk og ønsker det hen
hvor peberet gror, det har bl.a. været OZ5WU Michael’s kæphest i lang tid før han kom i HB, der hånlig
kalder foreningens medlemsblad OZ for Flemmings Avis.
Det nuværende HB, og det såkaldte ”demokratiske flertal” på 5 personer glemmer totalt, at de og de
øvrige i HB medlemmer er valgt af medlemmerne og skal varetage hvad medlemmerne forventer af EDR og
ikke gennemtrumfe deres personlige kæpheste. Ved totalt at tilsidesætte og negligere de to nu de facto
ekskluderede HB medlemmer, så hånes de medlemmer der har stemt på disse personer.
Det er helt kørt af sporet efter min opfattelse, og det er de 5 i det såkaldte ”demokratiske flertal” i HB der
har skabt balladen og ikke omvendt.
Hvad stiller man op med en sådan situation ? Vi får nu se hvad det er for et RM, vi i foreningen EDR, har
med at gøre. RM kan ikke tillade HB’s handlinger uden reaktion, sådan som denne sag har udviklet sig.
IKKE MINDST DA RM IKKE FÅET HELE SANDHEDEN, BLOT AT DE VAR INDSTILLET TIL EKSKLUSION
Kurt DE OZ7OU

