Ledenvergadering 28 Augustus 2015
Aanwezigen: OM: 25 en Gasten: 5
Begin om 21hr40
Einde ca. 22hr35.
Na het beëindigen van de werkzaamheden aan de antennemast neem Hans het woord:
1. Het clublokaal: kreeg enkele upgrades: een 19 inch rack geschonken door ON7UZ, ijzeren
stapelrekken werden aangekocht. Een antennemast, en een topbuis geschonken door ON8TT,
werd opgesteld. Hiervoor waren grote snoeiwerken door ON6KL en ON4ATZ noodzakelijk.
Een overspanningsbeveiliging werd geschonken door ON2KP. En last but not least, de inzet
van meesterklimmer ON8PTZ, die onder doodsbedreiging van tientallen wespen, zijn taak
toch tot een goed einde bracht. Iedereen bedankt die zijn steentje of steen bijdroeg.
2. Repeater ON0DST: staat nu in “auto” voor zowel RX als TX. Voorlopig nog voor
testdoeleinden en experimenten zal C4FM dan mogelijk zijn. Een aanvraag voor verandering
van de licentie zal aangevraagd worden.
3. FlyIn: onze club was aanwezig op dit evenement op 15/16 augustus 2015. Er werd een 100tal QSO's gemaakt met de special call ON32IOF.
4. CW-cursus: ON6KL zal in de winterperiode deze cursus organiseren als voorbereiding op
het afleggen van het officiële examen. Meer info volgt.
5. ON3 en HAREC cursus: ON6KL (en ON8JP en ON7JW) stoppen na een periode van
ongeveer 25 jaar met het geven van deze. Wij zoeken een nieuwe generatie lesgevers. Lode
zal hen nog wel begeleiden bij wijze van overgang. Bedankt Lode, Jempi en Ludo !
6. Binnenkort:
– Knutselavond: 2e vrijdag v/d maand
– 1 mei 2016: UBA-congres + Dirage: vergadering op 3e vrijdag v/d maand. Iedereen
welkom!
– Open Door KTSA: op 29 aug zullen we deelnemen met een velddagopstelling om de
antenne en het materiaal te testen.
– 80m ARDF: op 12 sept van 13hr30 tot 17hr00 geeft ON4RP de jaarlijkse wedstrijd
ingericht door UBA-DST, op de Weefberg Dicht bij de abdij van Averbode, samenkomst en
start in de Boonstraat (scoutslokalen)
7. Contestnieuws:
– 5/6 sept: wij nemen deel aan de HF-velddag restricted 160/80/40m, max 200W en hiervoor
hebben we nog steeds operatoren nodig!
opstellen begint op vrijdag, 4 sept om 18hr00
zaterdag om 18hr00 is er een BBQ en een springkasteel voor onze jongsten.
8. Lege bol: op 27 sept is er de beurs in La Louvière
Na afsluiting van het officiële gedeelte konden onze leden nog nakaarten tussen pot en pint.
De aanwezige bestuursleden werden nog samengeroepen om de subsidie-aanvraag van de
Cultuurraad op te stellen. Deadline hiervoor is 31 aug.
Danny/ON8DNY

www.on4dst.be

08:00:08

info@on4dst.be

