Et tilbageblik på ansvarligheden i EDR’s ledelse
Lidt historie om ansvarligheden i EDR’s ledelse, eller mangel på samme, og om rettidigt omhu omkring
foreningens økonomi, kan vel ikke skade her op til valget.
Ved at læse nogle år tilbage i OZ omkring RM pakker og referater, samt studere hvad der ligger på EDR’s
hjemmeside, dukker der interessante ting frem, som nok er værd at resumere.
Regnskabet for 2014 og 2015 er det første regnskab der er informativt og detaljeret opstillet, og det kan vi
takke den nuværende formand OZ5HZ Finn Johansen for.
Ved at researche lidt med fokus på udgifter til ekstern revision og bogføring, samt årsagen til, at der er
”spist” en stor del af EDR’s egenkapital i årene 2010 til 2013, ses af nedenstående skema.
Der er i 2014-2015 igen kommet styr på revisions og administrations omkostningerne, idet man nu også får
foretaget væsentlige dele af bogføringen hos BDO som ekstern bogføring*, der oprindeligt var indeholdt i
Administration som lønomkostninger til ansat personale, og senere som faktureret ekstern bogførings
fakturaer fra OZ0J. Som det ses voksede denne post kraftigt i 2013-2014 ligeledes forbruget af ekstern
revision. OZ0J fratrådte først to kvartal inde i regnskabsåret 2014-2015, så hans fakturaer er indeholdt i de
76.952 kr. og BDO kom først ind i billedet pr.1.oktober, i forbindelse med at OZ5HZ tiltrådte som formand.
I det hele var regnskabsoplysninger i de tidligere år noget uoverskueligt for medlemmerne, med flittigt brug
af noter. Det er ikke længere tilfældet, og hvem sagde noget om lukket ledelse under OZ5HZ formandskab?
Budgetter er nu også opstillet på samme måde.
Regnskabs Formand
år
2007-2008 OZ7S
2008-2009 OZ7S/
OZ3MC
2009-2010 OZ3MC
2010-2011 OZ3MC
2011-2012 OZ3MC
2012-2013 OZ3MC
2013-2014 OZ3MC
2014-2015 OZ3MC/
OZ5HZ

Udtrukne udgifter Årets
Nedskrivning
Ekstern revision
resultat
på ApS
Ekstern.bogføring*
13.019
54.681
11.594
106.286
14.444
13.563
15.400
14.125 + 72.280*
25.641+
108.381*
Samlet udgift
76.952

5.214
-402.587
-96.075
-87.085
8.320
-39.120

Bemærkninger

ansat bogholder
ansat bogholder

ansat bogholder
300.000 ansat bogholder
196.626 ansat bogholder
48.490 OZ0J som bogholder
OZOJ + Dansk
Revision
BDO + OZ0J +
Dansk revision

At årets resultat for 2014-2015 er negativt skyldes alene udgifter til et sprængt vandrør. Det er ikke
formandens skyld at det sprang.
Jeg mindes ikke, at OZ3MC Martin Mortensen (formand for EDR) og OZ3QY Jan Anderschou (formand for
ApS) blev udsat for sønderlemmende kritik over, at foreningen over tre år fra 2010-2013 tabte 585.747 kr.
hvoraf de 545.116 kr. stammer fra nedskrivning på ApS’et. Var det hvad der forstås ved at udvise rettidigt
omhu over for foreningens midler. Var der nogen der lukkede bankkonti af den grund ? - Var der nogen der
undlod at genvælge OZ3MC ? - Nej, for der var ingen modkandidat.
EDR har de sidste to år oplevet at der kan afleveres regnskaber i balance. I mange år i forvejen har der været
budgetteret med balance, men underskud fulgte efter underskud, og foreningens formue er skrumpet ind.
Formuen er foreningens livsforsikring. Derfor er det ikke tiden at lukke spredere med vidtløftige forslag ind
i vores gamle forening.
OZ5HZ har som næstformand og formand arbejdet for, at foreningens faste udgifter har kunnet reduceres.
Det kan dokumenteres via hovedbestyrelsens pakker udsendt gennem årene.
Under den tidligere formand toppede revisions og bogholderi udgifterne ved at bruge over 10 % af
kontingent kronerne på disse poster. OZ5HZ oplyser, at revisor og bogføringsudgiften i regnskabs året
2015-2016 netop afsluttet, beløber sig til 53.000 kr. Det er ca. 4% af kontingent kronerne. Uden revisorens

ekstra arbejde havde tallet været 45.000 kr. Det er under 4% af kontingent kronerne. Disse tal er vel at
bemærke inklusive bogføringsassistance.
OZ5HZ har de sidste to år foreslået RM at stille et garanti beløb på 50.000 kr. til rådighed for informationsudvalget. Dette skulle sikre, at aktiviteter kunne gennemføres, selvom EDR blev ramt af ekstra udgifter. RM
har gladelig vedtaget det, men har åbenbart ikke selv villet levere arbejdskraften. - Hvorfor er alle de nu
forslåede aktiviteter så ikke for længst sat i værk ?
Kære medlemmer
Støt nu op om OZ5HZ Finn Johansen som formand. Han har fået styr på foreningens økonomi. Pengene
fosser ikke længere ud af kassen, men tæring er sat efter næring.
Han kan jo ikke gøre alt arbejdet alene. Sammensæt nu en hovedbestyrelse til at hjælpe ham.
Jeg har gennemgået de mange kandidater og ud fra eget kendskab til disse, samt ved at rådslage mig med
personer jeg kender og stoler på, så vil personerne nævnt herunder kunne danne et godt HB og RM som
OZ5HZ vil kunne samarbejde med og som man kan argumentere med.
OZ1LLY
OZ7OU
OZ5KM
OZ3ZU
OZ3N
OZ6EG
OZ8XW
OZ1AMK
OZ9VA

Gert Poulsen
Kurt Poulsen
Kjeld Majland
Viggo K. Dahm
Bjarne Friis Helsinghof
Egon Hundevadt
Flemming Hessel
Poul Damberg
Arne Henrik Jensen

Hjallerup
Pandrup
Skanderborg
Højbjerg
Kerteminde
Hejls
Vejle
Vejen
Birkerød

Disse har alle vist i tale og skrift, at de støtter op om EDR. De har også gennem aktiv deltagelse i
foreningsarbejdet vist, at de vil løfte opgaverne i det EDR, vi kender.
Der skal også sammensættes et repræsentantskab:
Jeg anbefaler at medlemmerne støtter disse kandidater til repræsentantskabet.
Område Hovedstaden
9124
OZ9VA
Arne Henrik Jensen
Birkerød
19209
OZ1IKY
Kenneth Hemstedt
København V
Område Sjælland
14170
OZ7S
9201
OZ5PT

Sven Lundbech
Hans Andersen

Ringsted
Søllested

Område Syddanmark
8770
OZ9HX
14108
OZ6KH
20689
OZ3N
6670
OZ6EG
8737
OZ8XW
16357
OZ1AMK
7870
OZ5HD
7250
OZ1IKW

Jørgen Andersen
Villy M. Hansen
Bjarne Friis Helsinghof
Egon Hundevadt
Flemming Hessel
Poul Damberg
Bent Klyver
Niels Krogh Hansen

Rudkøbing
Grindsted
Kerteminde
Hejls
Vejle
Vejen
Kolding
Broager

Område Midtjylland
21940
OZ4KIM
14826
OZ1BAS
23085
OZ3ZU
18832
OZ1GRL
22854
OZ2JFV
8365
OZ5WT
8224
OZ2SF

Kim Boustrup Nielsen
Per Krems Christiansen
Viggo K. Dahm
Arne Lund
Jens Vestergaard
Bent Toksvig
Svend Nipper

Trustrup
Grenå
Højbjerg
Horsens
Langå
Horsens
Horsens

Område Nordjylland
20573
OZ1LLY
7299
OZ7OU
23244
OZ5JBJ
17154
OZ1FXO

Gert Poulsen
Kurt Poulsen
Jørgen B. Johansen
Hans Ove Manøe

Dronninglund
Pandrup
Aalborg Ø
Storvorde

Jeg håber I vil støtte op om dem, der støtter det EDR, vi kender. Jeg håber, vi kan bevare vores OZ. Jeg
håber også, at der kan sendes et stærkt signal om, at nu skal diskussionerne om vedtægter stoppe og
radiorelaterede emner skal på programmet. Samarbejdet skal i fokus både nationalt og blandt vore naboer.
Hjælp derfor OZ5HZ Finn Johansen og OZ5KM Kjeld Majland til endnu en periode i front for EDR.
Mit nye slogan er med basis i min alder af 74år.
”Med alderen er man mindre bekymret over konsekvenserne af at sige sin ærlige mening”
Med venlig hilsen
OZ7OU Kurt Poulsen

