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Formandens beretning
Jeg vil starte beretningen med et kort tilbageblik på 2017. Sædvanen tro har året budt på en lang
række aktiviteter, Uden foreningens ildsjæle var disse aktiviteter ikke blevet til noget. Medlemmer
og radioamatørvenner fra nær og fjern har ved deres fremmøde bakket op herom.
En af vore vigtigste aktiviteter er at sikre afdelingens overlevelse. Dette har vi igen gjort ved at
fokusere på ungdomsarbejde, hvor vi under det meget synlige Tech4Fun flag har præsenteret
unge mennesker for teknikkens vidunderlige verden her i lokalerne, på Korskro Hestemarked og
ved Maker Event på Esbjerg Hovedbibliotek. Dertil kommer tekniske kurser og certifikatprøver,
som på kort sigt giver nye medlemmer og aktivitet på båndene.
Årets begivenhed var vores 80års jubilæum i foråret – glædeligt at se så mange medlemmer og
venner af foreningen der ville være med til at fejre vores lille forening ved receptionen. Skulle du
mangle at få et EDR Esbjerg jubilæumskrus er det bare med at sige til – der er stadig nogle på
lager. Også i 2017 var der HAMDAY, som i det fine vejr tiltrak besøgende fra hele landet. På
radiosiden har der været deltagelse i diverse contester og deltagelse i årets Field Days på VHF og
HF med flotte placeringer. I oktober blev det store grej slæbt til Marbæk, hvor vi sammen med
mere end 50 aktive spejdere deltog i året JOTA. En stor succes, som vi håber at gentage i år.
Også igen i år har en trofast skare trodset vejrliget og jaget ræve i udkanten af Esbjerg. Nævnes
skal også et velbesøgt arrangement på Teleport Blåvand.
Foredragslisten har ikke været helt så lang og varieret som den plejer på grund af nogle afbud.
Værkstedet har holdt mandagsåbent. Vi har som sædvanligt haft stande på diverse loppemarkeder
i ind- og udland. De almindelige mødeaftener, hvor der læses tidsskrifter og diskuteres teknik eller
bare vind og vejr, har været godt besøgt. På den altid opdaterede hjemmeside kan der læses
udførlige referater og ses billeder fra de forskellige aktiviteter.
Endnu engang kan der desværre berettes om uro i landsforeningen EDR. Efter et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde den 17. februar 2018 er foreningen uden ledelse. Forskellige
grupperinger forsøger at kuppe sig til magten. Da jeg personligt ikke vil stå i vejen for EDRs
afvikling, har jeg trukket mig fra repræsentantskabet og udmeldt mig af foreningen.
På Vinter VHF-mødet i Ringsted i slutningen af januar blev Brian, OZ1LNI udnævnt til årets VHFprofil for sit arbejde med opbygning af DMR-nettet. Vi kan som afdeling være stolte af, at denne
udmærkelse nu for tredje gang tildeles et medlem af OZ5ESB.
Jeg vil afslutte denne beretning med at takke bestyrelseskolleger, afdelingens medlemmer og
andre støtter for et godt samarbejde i det forløbne år.
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