Ledenvergadering: 25 november 2016
Aanwezigen: 19 OM en 1 Gast
Aanvang om 20hr30
Hans neemt het woord en begint bij puntje:
1. OT50DST nog heel het jaar elke vrijdag om 20hr00 en zaterdag om 09hr00
2. Shacknieuws: nieuwe PA HVLA1K3 aangekocht en werkend in de shack
3. Repeater firmware upgrade OK – USBoverIP is in testfase – Wires-x in afwachting
4. ON0DAS 2m/70cm APRS digipeater heeft groot onderhoud gehad – 70cm packet node +
DX Spider werken:
1200bps packet @ 438.050MHz ON0DAS-4
telnet node.on0das.be 80000
(44.144.196.196 = ON0DAS)
5. contestnieuws: begin 14-15 jan 2017 UBA PSK63 Prefix Contest
6. antennewerken: Hf-vertical 75→50ohm aanpassing nog te plaatsen en plaatsing naar
midden van het dak
Hexbeam afgewerkt door ON4PJA en ON1DNF – Balun gemaakt – rotor
getest – rest nog de opstelling
7. Oldtimers DST: vorige maand kofferbakverkoop met 22 wagens – matige opkomst van
bezoekers – dank aan alle medewerkers
vraag: interesse naar workshop arduino en/of raspberry pi aan alle leden
vergaderingen: elke 1e maandag van de maand om 14hr00 (volgende is dus op
5 dec 2016)
8. B-EARS: vergadering in Leuven op 8 nov 2016: Ronny/ON4UC en Geert/ON7QC zijn de
coördinatoren voor VB – bij interesse: inschrijven via website – oefeningen in het verschiet
vanaf januari 2017 op initiatief van de provinciale verantwoordelijken – meer nieuws in
januari 2017
9. Kandidaturen voor CM en enkele UBA-funkties insturen voor eind december en UBAverkiezingen in onze club vastgelegd op 28 april 2017 en tevens AV van DiRAC
10. Oudjaarsreceptie op vrijdag 30 dec 2016 in clublokaal: Hapje + drankje met XYL !
11. Diragevergadering: elke 3e vrijdag van de maand om 20hr00 – flyers zijn klaar, kunnen
verdeeld worden – reeds 6 standhouders aangemeld – Promotie maken door iedereen
12. Hambeurs RST: nieuwe lokatie Landen (bij het station) 27 november 2016 – Manu en
Danny nemen affiches en flyers mee
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13. Lege bol – NIHIL
Einde: omstreeks 21hr20

Voordracht LoRa door 8PTZ en 8PZ

73 de Danny/ON8DNY
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