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Ledenvergadering 26 Juni 2015 

Aanwezigen:  23 OM en 1 gast 

 

Begin om 20hr10 

Deze vergadering wordt voorgezeten door Karl/ON8LTE. 

Karl neemt het woord en overloopt de agendapunten: 

1. 2 stoelen werden hersteld door Lode/ON6KL. Bedankt! 

2. VHF-velddag: Jaak/ON4PA brengt verslag uit: 

- We hebben 114 QSO’s gemaakt, goed voor 20027km. Onze Best-DX was 654km. 

- Op 25/26 juni 2015 vindt de jaarlijkse IOTA plaats. 

- 5/6 september 2015: HF velddag 

3. Aankoop coax: we gaan 200m HIGHFLEXX 7 bij Kabel Kusch in Dortmund. Tijdens 

HAM RADIO 2015 in Friedrichshafen geven ze 10% korting. We zullen onze leden 

aanschrijven en een groepsaankoop organiseren.  

4. DST ronde op woensdag 24 juni 2015 v/a 21hr00. Bij afwezigheid van 

Dominique/ON7UZ, gaven enkele leden hun persoonlijke ervaringen over deze ronde 

op onze repeater met QSY naar 40m en later 80m. 

5. Digimonde – MUF. Karl/ON8LTE zal zich verdiepen in dit apparaat en verslag 

uitbrengen. 

6. Piet/ON6UO is QRV vanuit Italië op 14,060MHz. Fonie op aanvraag. 

7. ON0DST repeater: er werd op 20 juni 2015 ca.16hr00  een nieuwe Low Noise pre-

amp geplaatst door Karl/ON8LTE en Danny/ON3DNY. Heeft er iemand resultaten te 

melden?  

8. FlyIn 15/16 augustus 2015 door Joeri/ON7IQ: de lijst van operatoren is al behoorlijk 

gevuld, maar er kunnen nog meer meedoen. Vergadering op 7 aug 2015 om 20hr00. 

9. Maurice bracht herdenkingsplaketten mee voor Didier/OS8A en Jan/OT4M. 

10. Werkgroep antenne - projekt: HF vertical ge-tuned t.o.v. het metalen dak 

11. Dirage 2016 door Lode/ON6KL: voorstelling van het CC Den Amer, de dagindeling 

en de organisatie  

Einde om 21hr35 

Na een korte pauze gaf Karl/ON8LTE nog uitleg over de reparatie van de VHF/UHF-

tranceiver van Rik/ON4QM, de bluetooth module voor de sturing van en de MF-aftakking 

van een FT-859. 

Hierna hebben we gezellig tussen pot en pint nagekaart over de ditjes en datjes van de 

voorbije weken. 

Danny/ON3DNY 


