Ledenvergadering: 28 april 2017
Aanwezigen: 26 OM en 1 Gast
Aanvang om 21hr00
Hans neemt het woord en dankt iedereen voor zijn bijdrage aan Dirage, welke de beste tot nu
toe was. Met een 30-tal bezoekers meer dan vorig jaar en tevreden handelaars.
Onder toeziend oog van DM Ronny/ON4CU kunnen de jaarlijkse UBA-verkiezingen van
start gaan: er zullen 3 bestuurders en een CM voor onze sectie verkozen worden. Bij
naamafroeping werden 26 kiesgerechtigden vastgesteld. Na de ophaling van de stembriefjes
werd Hans/ON8PZ herkozen met 23 stemmen. Er werden ook 3 ongeldige stemmen
afgegeven. De stembriefjes en verslagen werden in de respektievelike omslagen gestoken en
zullen door Maurice/ON7KS op de post gedaan worden.
Na de verkiezingen geeft Hans enkele cijfers over Dirage 2017:
653 betalende bezoekers
45 medewerkers
parkeerwachters in orde
bewegwijzering kreeg een pluim van een nl. motard/radioamateur
Hierna kon iedere aanwezige zijn EVALUATIE meedelen:
discutie om plaats of tijdstip Dirage 2018
opteren voor Paasmaandag of locatie CC Den Amer
nakijken datum Friedrichshafen 2018
stemming VOOR locatie CC Den Amer: iedereen is voor
informeren naar Karteria: hier geen catering - alles zelf te plaatsen
affiche: datum en uur duidelijker vermelden !
meer broodjes (minimum 50) voorzien voor middageten (ook voor
medewerkers)
betere aanduiding van de toiletten en de lift
meer volk aan kassa’s voorzien
standhouders waren tevreden, dit ook over de verlichting
te veel nieuwe spullen, te weinig oude
meer parkeerwachters nodig
standhouders zeer tevreden met verkoop
vlotte opbouw van tafels
veel trafiek op inpraatstation
zoeken naar Arduino handelaar
proficiat aan de bardames
2 zonen van René hebben fantastisch geholpen
het aantal personeel aan de toog is voldoende
voordracht DMR was interessant
standhouders die zich installeren tijdens onze opbouw, hebben
“toezichter" nodig, zodat de technische ploeg hiervan ontlast wordt
volgende OT is op 8 mei (uitzonderlijk 2e maandag)
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Einde: omstreeks 23hr00
73 de Danny/ON8DNY
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