Samenkomst 08 OT-Dst op 07-08-2017

Aanwezigen: ON6VP – ON8ER – 0N4RDB – ON4DV - ON5KB
ON7JW – ON6EU – ON4DNY- ON7KS

1) OT verslagen op website DST.

Wat het publiceren van de OT verslagen op de Dst website betreft gaat Roland vragen aan Joeri
of het mogelijk is om de verslagen per jaar en per maand in te delen. Hierdoor moet men niet

telkens door een gans jaar scrollen om een bepaald verslag terug te vinden. Verder niets dan lof
voor Joeri voor de manier waarop hij de website beheerd

2) Overstock / Junck in het Dst magazijn. Organisatie clubshack

Roland ON4RDB gaat op de volgende ledenvergadering vragen aan de CM of met hulp van enkele

OT-ers het mogelijk is om onbruikbaar/overtollig materiaal/toestellen op te ruimen. Dwz. Verwerpen of aanbieden op de kofferbak verkoop. Hierdoor zou er ruimte vrijkomen voor nuttig
materiaal en de zaak zou overzichtelijker zijn.

Voor de shack zou een systeem moeten uitgewerkt worden waarmee het voor iedereen duidelijk is hoe een en ander gebruikt moet worden. Ook hiervoor bieden de OT-ers een helpende
hand aan.

3) Junk in the trunk

Affiches zijn geplooid, in omslagen gestoken en klaar om te versturen. De bekendmaking via de
gekende kanalen is ook gebeurd. Voor het versturen van de affiches naar elke CM geeft de
clubkas ons een toelage. Mooi en bedankt.

De bar zal geopend zijn, ON7KS zorgt voor drakbonnen en een kassa; we zoeken nog iemand om
drankbonnen te verkopen. Er worden badges voorzien voor enkele organisatoren: actie ON7KS.

4) Klok met Nixi buisjes ON7KS

Pure nostalgie had Maurice in elkaar geknutseld met deze “ levende en warme“ display. Is te

bewonderen in onze bar achter het buffet.

Eerlijkheidshalve vertelde Maurice dat het mooie kastje gemaakt was door René ON8ER.
5) Antenne analyser ON4RDB

Weer een mooi en nuttig meetinstrument van de hand van Roland.
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De “ naakte “ versie van Ludo ON7JW
6) Portabel antenne van ON7JW

Ludo toonde ons een compacte antenne die perfect geschikt is om te gebruiken op een vacantie
QTH en zeer gemakkelijk mee te nemen is op het vliegtuig.
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