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Bottrup 06-06-2021

DDGX formand OZ1IKY, Kenneth bød velkommen
Første punkt var valg af dirigent og OZ2JBC, Jørgen blev foreslået og valg
Han konstaterede at generalforsamling var lovlig indkaldt
Næste punkt var valg af referent, OZ4VW Arne blev valgt
Stemmetællere der blev valgt OZ1ANA, Ole og OZ2PBS, Palle
Fremmøde: OZ0J, OZ1AA, OZ1ACB, OZ1AHV, OZ1ANA, OZ1DJJ, OZ1DYI, OZ1FF, OZ1IKY, OZ1ING, OZ1ISY,
OZ1IWJ, OZ1JUX, OZ1KKH, OZ1LCG, OZ1LHD, OZ1LWT, OZ1RE, OZ1RH, OZ2JBC, OZ2PBS, OZ4AAL, OZ4ABH,
OZ4VW, OZ5DM, OZ5HP, OZ6O, OZ7AKT, OZ7AM, OZ7PBI, OZ7YY, OZ8BZ, OZ8SW, OZ8X, OZ9WRH
Der var et par stykker der var forhindret pga. bil problemer og 2meldte afbud pga. sygdom
Desuden var OZ2OE, foredragsholder samt OZ1IZL stod for maden. OZ2LP samt Lone fra kontoret var også
forbi i løbet af dagen.
Formandens beretning startede med et øjebliks stilhed for de to afdøde medlemmer OZ1BTE, Lars og
OZ4FF, Karsten.
Der har været meget få DX ekspeditioner det sidste år pga. Corona
60 M er der nu officielt mere end 100 DXCC så måske kommer den snart officielt på listen
Der er pres på vores frekvenser generelt
Jubilæum 2022 bliver afholdt i Blommenslyst
Hele beretningen kan læses på DDXG hjemmeside www.DDXG.DK
Beretning blev godkendt uden kommentarer
Regnskab godkendt uden kommentarer
Kontingent uændret næste år
Valg:
Formand OZ1IKY, Kenneth
Suppleant OZ7YY, Finn
Revisor OZ4O, Ole
Alle valgt uden modkandidater
Aktiviteter det næste år:
Specielt call til at bruge 2022 OZ50DDXG er søgt men ikke endelig konfirmeret fra ENS
Kan kun bruges af medlemmer af DDXG, OZ2I, Henning og OZ1ACB, Allis koordinerer brug og QSL formidling
Jubilæum den X-X-2022 på Blommenslyst Kro
Foredrag bl.a. med OH2BH, Matti som har været næsten alle steder samt andre ikke aftalte endnu

Jubilæums middag og evt. mulighed for overnatning

Evt:
Told på dele fra ikke EU lande, gælder både elektronik, blade måske endda QSL kort
Men der vil givetvis blive en form for fælles import fremover
Frokost:
Husk lige at sende de sidste penge til Allis til mad !!!
Pokaler:
Derefter var der pokal overrækkelse for pokaler til Bånd / lande liste samt SAC contest
Bånd lande listen:
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SAC contest:

Derefter var der forskellige foredrag
OZ0J, Jørgen havde punkter til den ”nye” båndlande liste. Enkelte kommentarer om bl.a. opdaterings
frekvens, hvad gør man hvis man ikke har kørt nye ( kun et problem for enkelte helt i top )
Også OZ0J QSL service for direkte kort via Tyskland blev nævnt
OZ1RH, Palle fortalte om hans nye Contest Site på Midtsjælland ( Store Merløse ) og om nogle af de
opgaver de ser ind i
OZ2OE, Ole fortalte om QO-100 satellitten og om hvordan man kunne komme i gang med den.
Link til dele af foredraget findes under OZ6HR Foredrag – OZ6HR
Og vi så at det virkede, Ole havde et set-up med så der var live demo.
Og til sidst fortalte OZ1IKY, Kenneth om deres tur til Macau med XX9D fra et meget støjfyldt område
Og så var mødet slut og vi kunne nyde det fantastiske vejr

Dirigent OZ2JBC, Jørgen

Referent OZ4VW, Arne

