Ledenvergadering 27 Februari 2015
Aanwezigen: 29 OM
Aanvang om 20hr45.
Hans neemt het woord en begint met puntje:
1. Verkoop van het materiaal van Michel/ON4CAQ (SK) verloopt goed en zal op het
einde van de avond €720,- opbrengen, integraal voor onze clubkas. Het overblijvende
materiaal zal op Dirage te koop aangeboden worden.
2. Er zijn nog enkele personen die hun bestelde kledij moeten afhalen in het clublokaal.
3. DiRAC vzw ter ondersteuning van UBA-DST. Het bestuur heeft een vzw opgericht
omwille van de rechtspersoonlijkheid die deze bezit, zodat niet meer het bestuur
hoofdelijk aansprakelijk kan gesteld worden bij gebeurlijke ongelukjes. We vragen
onze leden zich online in te schrijven via de Google sheet. Het lidgeld bedraagt 0€ en
de statuten liggen ter inzage op het clublokaal. Iedereen die zich nu inschrijft wordt
automatisch werkend lid.
4. Contestnieuws:
28/02/15 13:00 tot 01/03/15 00:00 UTC UBA DX CW
08/03/15 07:00 tot 08/03/15 11:00 UTC UBA Spring contest 80m CW
15/03/15 07:00 tot 15/03/15 11:00 UTC UBA Spring contest 2m CW
22/03/15 07:00 tot 22/03/15 11:00 UTC UBA Spring contest 80m SSB
28/03/15 00:00 tot 28/03/15 23:59 UTC CQWW PFX SSB
05/04/15 06:00 tot 05/04/15 10:00 UTC UBA Spring contest 6m CW+SSB
5. Dirage 2015: voordracht Digitaal door Patrick/ON4PN gaat NIET door.
We informeren bij ON2RP en ON4AKH of zij deze voordracht kunnen “overnemen”.
Er worden nog steeds een voordracht en een stand voor de inkomhal alsmede helpende
handen gezocht. Aan iedereen wordt gevraagd flyers en affiches rond te delen.
6. Repeater ON0DST is nu Fusion. Voorlopig enkel analoog. Een demo is te bekijken in
onze shack met materiaal van Tim/ON8TT.
7. We zullen knutselavonden inrichten op elke 2e vrijdag van de maand. Ideeën welkom!
Voorlopige projecten zijn het in orde brengen van de shack en een praktijkavond
aanleunend bij de HAREC-cursus.
8. LV maart voordracht: UBA rondvraag door Patrick/ON4PN
9. Op 27 maart 2015 geeft De Lift een filmvoorstelling in de Cinamazaal: “Temple
Grandin”. De LV en voordracht zullen later op de avond van start gaan.
10. Op 24 april 2015 zal de UBA verkiezingen doorgaan, alsook deze voor DiRAC vzw.
11. Algemene vergadering UBA op 30 april 2016. Plaats nog nader te bepalen.
Einde: 21hr20
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