Ledenvergadering 27 Maart 2015
Aanwezigen: 22 OM en 1 gast
Begin om 20hr35
Hans neemt het woord en overloopt snel de agendapunten zodat de gastspreker voldoende tijd
zal krijgen om zijn presentatie te geven.
1. DiRAC vzw: is opgericht ter ondersteuning van de sectie UBA-DST en ter ontlasting van
de hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur en de leden. Iedereen wordt ten stelligste
aangeraden lid te worden. Het intern reglement is nog in draft en zal later als email verspreid
worden.
2. Contestnieuws:
28/03 van 00:00 tot 29/03 CQ WW WPX ( ideaal om nog een exotische call op te vissen.
05/04 van 06:00 tot 10:00 laatste gedeelte van de lentecontest de 50 Mhz
Deelnemers DST lentecontest :
80m CW: 1 deelnemer: ON4ATZ proficiat
2m VHF: 2 deelnemers: ON1DNF, ON7KS
80m SSB: 4 deelnemers: ON4GPE, ON1DNF,ON4PJA, ON7KS

3. Dirage 2015:
– opbouw zaterdag 4 Apr 2015 vanaf 09hr00
– einde opbouw werd opgelegd: 17hr00
– er zijn nog steeds helpende handen nodig (zie google sheet)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Efz6dqtBlGuE7o53sqmaZsO06Vo7qHOp40w2uxcJ
QYg/edit#gid=0
– de voordracht heeft als thema “EP6T” gegeven door het Rockall team
4. Binnenkort:
– Er is een knutselavond op elke 2e vrijdag van de maand. De eerste editie was een praktijkles
aanleunend bij HAREC en werd bijgewoond door 6 cursisten. De les werd voorbereid door
Karl/ON8LTE en gegeven door Danny/ON3DNY, met verduidelijkingen door Ludo/ON7JW.
– Volgende ledenvergadering: de verkiezing UBA
– Dirage 2016: 30 april, met algemene vergadering van de UBA, Dirage en viering 50 jaar
UBA-DST
Om 20hr50 geeft Hans het woord aan Patrick/ON4PN, secretaris van de UBA voor zijn
presentatie: De grote UBA rondvraag. Deze werd gerealiseerd o.l.v. dr. Brenda Casteleyn.
Patrick bespreekt in detail alle facetten die in deze rondvraag aan bod gekomen zijn.
Ter afsluiting roept hij iedereen die zich geroepen voelt , op om een functie (bv. DM VlaamsBrabant) bij de UBA uit te oefenen. Ook onderstreepte hij het belang de jeugd te betrekken bij
onze hobby.
Patrick werd bedankt voor zijn uitleg met een fles Prosecco.
Einde omstreeks 23hr00
Danny/ON3DNY
www.on4dst.be
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