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Tænk - så er der igen gået et år i Danmarks bedste lokalafdeling. Jeg må sige at det har været et 

begivenhedsrigt år hvor vi lagde skarpt ud med at få fat i en stor gittermast(på hele 43,5 meter) til vores 

nye klubstation, når vi når så langt, lige nu ser det ud til at vi kan blive her på Gammelby Fritidscenter lidt 

endnu, Esbjerg kommune har tilsyneladende droppet planerne omkring bygningerne og heldigvis for det, 

da det vil give os mere tid til at finde det helt rigtige sted / den bedste løsning, at det så koster en ”mindre 

bondegård” at blive boende, er en anden sag. 

Igen i 2015 syntes jeg at vi har haft et godt alsidigt program med de mange forskellige aktiviteter, herunder 

foredrag, bl.a. d. 18. januar hvor Erland, OZ1EM var forbi for at viste os hans 1 rørs modtager, det var da 

sjovt at se den gamle teknologi i drift, og Erland gjorde sit bedste med denne lille modtage 

D. 15. februar havde vi besøg af Niels, OZ7ADZ som var forbi og fortælle lidt om Arduino.  Niels holdte et 

godt foredrag hvor det lykkes ham at vise os nogle af de mange muligheder der er med Arduino, på et plan 

hvor alle kan være med. 

D. 7. juni 2015 var Jakob, OZ7AEI forbi og fortælle lidt omkring Flora Fauna. Det var også et rigtig godt 

foredrag, hvor vi hørte om disse ”nye” aktiviteter, hvor man også med simple midler og en lille antenne vil 

kunne opnå en god pile up - måske noget man skulle give sig i kast med ved en senere lejlighed, jeg kunne 

godt selv finde på at prøve. 

I efteråret var arkitekt Henry Matovu i afdelingen og præsentere et imponerende bud på rammerne for 

vores forenings fremtid – et projekt vi nu sætter lidt mere fart på. 

Endelig var Lasse, OZ1LN og Brian, OZ1LNI i afdelingen for at fortælle og ikke mindst vise os alt omkring  

D-Star, DMR og alle de dimser man bruger i den digitale verden, og ikke mindst fortælle om de ting der vil 

ske i fremtiden. 

Så har vi haft alle de faste punkter som f.eks. Oldtimer aften og HamDay. Og Rævejagterne har også i 2015 

været et godt bidrag til et varieret program for foreningens medlemmer. Der er deltaget i diverse contester 

samt VHF og HF Fieldday – hvor vi havde et par rigtig hyggelige weekender, god mad og hel en del QSO’er i 

loggen. Desværre ikke med helt det antal vi havde ønsket, men vi er godt på vej, og vores opstilling af alt 

det store grej i Tjæreborg er i hvert fald noget folk lægger mærke til. 

I bededagsferien tog vi vores Promotion trailer med til Kroskro Hestemarked, hvor vi igen ville slå ”et slag” 

for de unge mennesker og Tech4Fun. Vi havde indkøbt 52 små byggesæt som ungerne kunne få lov til at 

samle, det var simpelthen alle penge værd, at se ungerne i deres ansigter når de fik sat strøm på deres 



første byggesæt, og det bare fungerede - ja, der var en mor med sin søn, hvor knægten syntes at det kunne 

være sjovt at prøve at samle sådan en lille blink fætter. Han sad musestille og byggede den mens mor 

målløs kikkede på, og så sagde hun ” Hvor bor i ” ?? - Hun havde aldrig set sin søn sidde stille så længe, 

 en rigtig dejlig oplevelse, og alle 52 byggesæt var væk da vi skulle lukke butikken. Det gav mange 

tilkendegivelser om at de unge mennesker gerne vil starte med Tech4Fun, men da vi afholdte tilmeldings 

mødet i september kom der ikke et øje, der fik vi lært lektien, man skal smede mens jernet er varmt.  

Næste PR arrangement var sammen med spejderne d. 21. juni. Her fik godt 20 spejder samt deres ledere fik 

en på opleveren, da de skulle prøve rævejagt i Esbjerg østskov, vejret var rimeligt og ungerne hyggede sig i 

skoven. Efter jagten blev der bagt pandekager over bålet, lige noget for friske spejdere (og radioamatører). 

Efter sommerferien stod den på ILLW fra Sædding Centeret. Og selv om vi og centeret, havde gjort hvad vi 

kunne for at reklamere for vores arrangement, kom der ikke så mange mennesker forbi. På grund af andre 

aktiviteter holder vi en pause med denne aktivitet i år – så må vi se om vi vender tilbage næste år, eller om 

vi skal prøve fra et helt nyt sted. 

Vores ”afdeling for ekstraordinære anskaffelser” har igen haft et travlt år. Der er brugt mange timer på 

værkstedet for klargøring af grej - og mange timer på de tyske autobaner. Det har bestemt ikke været 

forgæves og der er igen skaffet ”midler” til vores afdeling - se bare vores unger som nu kan få en ny trøje på 

med vores eget logo. Vores nye ”Mode og PR afdeling”er leveringsdygtig i det rette dress, og vi satser på at 

det bliver et hit udover det sædvanlige, det så da godt ud på TV syntes jeg. 

Apropos TV, så fik vi sat Tech4Fun på Danmarks kortet med et indslag i TV Syds nyheder, knapt var 

udsendelsen slut før de første reaktioner begyndte at indløbe, E-mails og telefonopkald med forespørgsler 

fra forældre om muligheden for at også deres unge kunne deltage, direkte tilmelding fra unge mennesker 

og foreninger der ville hører mere om projektet og et muligt samarbejde. Ligeledes var der firmaer og 

enkelt personer der ville hjælpe med materialer og sponsering af aktiviteterne. Ja, der var sågar tilbud om 

job og praktikpladser når de unge bliver lidt ældre. Det er altså svært at bevarer bekymringerne om 

fremtidens vækst og medlemstilgang, og jeg syntes at fremtiden ser meget lysere ud. 

Jeg var også selv i TV Syd, i et program der hedder ”Naboer”. Det var utrolig morsomt at være sammen med 

Christina fra TV Syd - nogle dygtige mennesker må man sige.Vi har haft en del telefonmøder på halve og 

hele timer - Christina ville vide alt, og jo mere jeg fortalte jo mere ville hun vide. Vi kunne nemt bruge en 

time på den udsendelse uden problemer. Det var svært at holde alle de termer væk som vi bruger som 

Radioamatør, for det skulle gerne være sådan at hr. og fru Danmark kunne forstå det, men jeg høre kun 

positive tilkendegivelser fra folk som har set det, så alt i alt må jeg sige vi har fået sat fokus på vores hobby, 

med en masse god omtale, så der skal lyde en stor tak til alle, som var med til at lave de 2 tv udsendelser. 

I år har vi også fået en del nye medlemmer, velkommen til jer alle sammen. Nogen havde certifikat i 

forvejen andre deltog / deltager i vores kurser, og det var meget glædeligt at se resultatet af Radioprøven i 

november – hvor alle vores deltagere bestod prøven til et D-certifikat, en endda også A-certifikatet. Tillykke 

alle sammen og velkommen på frekvenserne. Jeg syntes allerede der er kommet lidt mere liv i min radio, 

men jeg håber at der kommer endnu mere liv i den - så kære medamatører brug jeres certifikat, brug den 

flittig, for husk der kommer ingen nye Radioamatør, hvis der ikke er nogen at snakke med. 



Så har vi haft mandefald i bestyrelsen, Allan, OZ1IOM vores mangeårige bestyrelsesmedlem, har valgt at 

holde en pause pga. personlige årsager, det er vi selvfølgelig kede af. Jeg vil gerne takke Allan for hans store 

indsats med bestyrelsesarbejdet.  

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle dem der har gjort en indsats for vores forening. Alle jer der trofast 

bakker op om vores aktiviteter - det er jeres skyld at vi har sådan et godt ry ude i samfundet og blandt 

andre foreninger.  

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, vi har meget at snakke om, meget der skal gøres – og vi har 

mange nye idéer så der er nok at tage fat på.  

Tak alle sammen.  

René, OZ2AKM / Formand EDR Esbjerg afdeling. 

 


