Ledenvergadering 29 Mei 2015
Aanwezigen: 23 OM en 1 gast
Begin om 20hr25
Hans neemt het woord en begint met de agendapunten:
1. HAREC examen: van de 13 cursisten zijn er 8 geslaagd in het examen. Proficiat! De
overgeblevenen krijgen een herkansing op 1 Juli 2015.
2. Contestnieuws: door Jaak
– 6/7 juni: IARU CW contest
– 6/7 juni: VHF velddag op de site van de Citadel – opstellen van de mast reeds op 5 juni om
14hr00
Jaak doet een oproep om de laatste plaatsen als operator alsnog in te vullen
3. Vergadering met stad Diest: ging door in onze lokalen op dinsdag 26 mei om 19hr00
Hans demonstreerde het toegangssysteem met badges. Tevens maakten we kennis met onze
nieuwe buren van het Rode Kruis en de KTSA. Deze laatste zijn zo vriendelijk onze
remorque/génératrice in hun garage te plaatsen. Onze vraag een 6m antennemast met topbuis
te mogen plaatsen, zal voorgelegd worden aan de burgemeester.
4. Werkgroep antenne: het plaatsen van een mast wacht op het fiat van de burgemeester.
Het nodige snoeiwerk kunnen we reeds verrichten en Bram stelt voor dit tijdens de velddag te
doen. Hij heeft reeds een haagsnoeier ter beschikking gesteld. Alle helpers zijn van harte
welkom!
5. De bol met het vraagteken: er komen stemmen op dat er “selecte clubjes” aanwezig zijn
enerzijds en dat er “te weinig enthousiaste medewerkers” zijn anderzijds. Hans maakt
duidelijk dat IEDEREEN op ALLE EVENEMENTEN van de club welkom is en NIEMAND
uitgesloten wordt.
6. Binnenkort:
– elke 2e vrijdag van de maand is er een knutselavond: ideeën zijn steeds welkom. Het huidige
project is een puntlasser, te bouwen uit gerecycleerde onderdelen.
– 15/16 Augustus: Fly-In Schaffen: coördinator is Joeri/ON7IQ.
7. 1 Mei 2016: UBA congres / Dirage / Ham-diner / viering 50j UBA/DST
– hieromtrent is er elke 3e vrijdag van de maand om 20hr00 een werkvergadering: iedereen is
hier op uitgenodigd
8. Lege bol:
– Antenne Udo: Hans geeft een korte stand van zaken en de verdere beslissing ligt bij Udo.
– Toekomst Citadel: ziekenhuis + betalende parking (en zoals steeds nog vele geruchten)
9. B-EARS: Geert en Dominique geven een kort relaas van de oefening op 17 mei.
In aansluiting hierop gaan we wekelijks op woensdag om 21hr00 een ronde organiseren op
onze repeater.
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Einde om 21hr30
Hierna hebben we gezellig tussen pot en pint nagekaart over de ditjes en datjes van de
voorbije weken.
Danny/ON3DNY
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