Hvad var det dog der skete ?
Det hele startede med et indlæg på Forum hvor Bjarne OZ3N stillede et spørgsmål til Kenneth OZ1IKY
som følger:

OZ1IKY er det dig der har skrevet de her på Rdeforumet ?
I korthed drejer det sig om at Kenneth igen, for jeg ved ikke hvor mange gange, langer ud efter
OZ8XW Flemming med udsagnet ”Han har i den tid jeg har holdt øje med ham ikke vist særlig stor
interesse for frivilligt ulønnet forenings arbejde?” Denne slet skjulte kommentar går jo på at Kenneth i
flere år har ytret sig kritisk om bl.a. private økonomiske forhold, så som belåning af eget hus med
tilhørende grove beskyldninger.
Spørgsmålet fra Bjarne OZ3N er relevant nok at stille til OZ1IKY, især når grundlaget for spørgsmålet
med lidt sprogligt rettelser ”er det (virkelig) dig der har skrevet det her på RDEForum” skal ses i lyset
af at Kenneth OZ1IKY er medlem af EDR’s repræsentantskab, er benyttet som dirigent ved flere
repræsentantskabsmøder (hvor han dog af OZ7S Sven er blevet bedt om at agere mere som dirigent
fremfor involveret debattør).
Ligeledes har han været referent for HB i det HB der afgik i februar, og ikke mindst som formand for
DDXG, som på overfladen har meget høje standarder for hvordan man opfører sig over for andre
radioamatører.
Kan man ikke med rette forvente at en sådan person har en sober adfærd og ikke i skjul af det rabiate
RDEForum igen kommer med nedgørende kommentarer om OZ8XW Flemming.
Det skulle man da mene og det er faktisk det der ligger i det spørgsmål som Bjarne OZ3N stillede.
Disse forventninger indfries ikke, idet på radiofrekvenserne. typisk 3627KHz. kan man høre OZ1IKY i
selskab med OZ3MC Martin ytre sig særdeles negativ, om andre radio amatører, som de ikke bryder
sig om, så igen forventningerne til Kenneth OZ1IKY bliver langt fra indfriet, det har vi også med
selvsyn set på EDR Forum. I andre sammenhænge er andre radioamatører direkte taget i forhør af
Kenneth og truet.
Dette indlæg fra OZ3N Bjarne medførte så at WEBmaster OZ4JV Jens lukkede for tråden, skjulte
kommentarerne, samt udelukkede OZ3N Bjarne fra at komme ind på EDR Forum.
Hvad er ”forbrydelsen” i denne sammenhæng?, det er svært at se, det er jo ikke et personangreb på
Kenneth, reelt blot et spørgsmål om vil være sin kommentar bekendt. Var det ikke Kenneth som burde
kritiseres ? Eller er han fredet i særklasse, og er det Kenneth som har fået Jens til at reagere fordi
Kenneth er RM’er ?, ja spørgsmålene er mange og meget kan man undre sig over.
Hvorom alting er så har WEBMaster defineret det som et personangreb, handlet egenhændigt og har
ikke bevist at have belæg for sine handlinger, samt har ikke holdt sig til sandheden i forbindelse med
denne sag, da han har påstået at bestyrelsen har givet Bjarne OZ3N en irettesættelse, samt at han er
blevet truet af bestyrelsen, hvilket er blevet afvist af formanden OZ3ZU Viggo. Det er ikke kommet til
medlemmernes kendskab før nu, hvor OZ3N Bjarne offentliggør den mail som er sendt til Bjarne, Jens
og OZ1EDD (talsmand i HB) fra OZ3ZU Viggo.
Da Bjarne igen har fået adgang til Forum så havde det været på sin plads at der på Forum blev
orienteret ordentlig om forholdene og givet en undskyldning fra WEBMaster, og ikke blot lakonisk at
nu er der åbnet for Bjarne igen.
Men ikke nok med det så fik OZ3QY Jan lukket en tråd startet af OZ5RB Hans, der handlede om
”Moderator til EDR Forum”. Om det skete ved direkte kontakt til WEBMaster (som jo er i ”folden” hos
Jan bag EDR 3.0) eller fordi Jan opfordrede til at lukke tråden, det være sig usagt, men det er jo frit at
tænke sit. Jan OZ3QY har jo i en anden tråd konkluderet at OZ4JV ikke kan kritiseres for sine
handlinger med argumenter der ikke er korrekte.
Samtidig nævner Jan OZ3QY at ” Jeg kan derimod se, at et bestyrelsesmedlem vælger at offentliggøre

en intern korrespondance. Udover det nok er i strid med straffeloven, så finder jeg det stærkt
problematisk”. Det er vist en overdrivelse og et forsøg på at give sagen en drejning henimod en
”folkedomstol” agtig argumentation.
I en ny tråd ”Moderator til EDR Forum #2” oprettet af OZ5RB Hans, kommenterer han det skete, og
med berettiget undren, som straks får Jan OZ3QY til at bl.a. at skrive ” Og hvis denne nye tråd også
udvikler sig, vil jeg igen opfordre til, at den lukkes eller helt slettes, for at stoppe dette
selvretfærdiggørende vanvid.”
Hvordan får man effektivt fortalt JAN OZ3QY, at hans evindelige argumentering, som om han ejer den
gyldne sandhed og er den eneste rettænkende, er for meget af det gode. Det ligner en selvudnævnt
smagsdommer på alles vegne. Det er nok en umulighed for en mand der går efter det ultimative, at
sidde ved bordenden. Det har han jo prøvet før, læst blot min analyse i Valgdebat OZ Maj 2016
hvordan det gik, sporene skræmmer.
Nuvel der er jo grænser for hvad der er sømmeligt at bringe på et Forum, men i denne sag er det
røget helt af sporet og WEBmaster synes ikke at være den mest velegnede til dette job.
Som en fodnote var der jo også den mulighed at man tog stilling til sletning af et indlæg fremfor
lukning af en helt tråd, og slet ikke på den måde det er foregået på det sidste.
Hvis det er så simpelt at få lukket en anden mands tråd, som blot at anbefale det og det så
øjeblikkeligt får effekt, så er det da med at få kridtet skoene, og så sende en liste til WEBmaster, der
er nok at tage fat på dette Forum der er gået helt grassat.
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