Ledenvergadering: 26 Aug 2016

Aanwezigen: 16 om’s en 3 bezoekers
Om 20hr30 opent de CM de vergadering door iedereen welkom te heten op deze
laatste vakantievergadering.
Als eerste punt op de agenda stonden de Oldimers die hun volgende bijeenkomst
houden op maandag 5 september om 14h. Iedereen is hierop welkom.
Roland , on4rdb vertelt ons ook dat er nog 2 plaatsen vrij zijn in het busje voor
een bezoek aan de hambeurs te La Louviere op zondag 25 september . Vertrek
op de parking van de citadel om 9h. Inschrijven asap bij on4rdb of on7ks.
De kofferbakverkoop zal doorgaan in de garages van de citadel op zaterdag 29
oktober. Danny , on8dny heeft de aanvraag voor de garages ingediend en wacht
nu op bevestiging van het stadsbestuur. Meer daarover op devolgende
ledenvergadering.
De jaarlijkse septembervelddag zal doorgaan op 3 en 4 september op de citadel.
Jaak , on4pja heeft ons ingeschreven in de category restricted , dit is 160 , 80 en
40m met max. 200W vermogen. Het opzetten van de masten zal gebeuren op
vrijdagnamiddag 2 sept. vanaf 14h. Ook op dondagdagavond 1 sept. vanaf 18h
zijn alle helpende handen welkom om de nodige materialen naar boven te doen.
Graag iedereen de sheet invullen voor wie kan komen helpen en qso’s maken.
Verschillende om’s geven zich op om te komen helpen , Hans werkt de sheet bij.
Voor de KTSA remembering day die doorgaat op zaterdag 27 aug. is er maar
gematigde belangstelling vanuit de club. Onze voorzitter neemt het voortouw en
wil tijdens deze meeting alles klaarmaken voor onze velddag volgend weekend.
Tegelijk zal ook OT50DST geaktiveerd worden vanuit de clubshack.
Al verschillende weken is op vrijdagavond ons clublokaal geopend om
OT50DST zoveel mogelijk te activeren gedurende 2016. Op 2 sept. zal Adriaan,
on3akw zorgen dat het clubstation bemand is tijdens de voorbereiding van de
velddag. Op 9 sept. zal Hans, on8pz en op 16 sept. Jaak, on4pja zorgen dat het
clublokaal en shack open zijn.
Einde van het officiele gedeelte rond 22h.
Verslaggever van dienst , Maurice/on7ks.
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