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Dette  er  et  særnummer af  bladet,  som kun indeholder  indkaldelse  til 
generalforsamling  den  28.  januar  2012.  Vi  har  besluttet  at  afholde 
generalforsamlingen samme tid og sted som den årlige Vinter-VHF dag i 
2012 i håb om at flere vil kunne deltage.

Alex OZ9AEC
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Informationssiden

AMSAT-OZ

℅ Kurt Jeritslev
Astershaven 85
2765 Smørum
DENMARK
http://www.amsat.dk/

Vores mail server
Tilmelding til vores elektroniske opslagstavle kan 
ske ved at bruge følgende URL:
http://www.amsat.dk/mailman/listinfo/amsat-oz-bb
og følg vejledningen på skærmen. Alternativt kan 
du sende et e-brev til: 
Amsat-oz-bb-request@www.amsat.dk 
med ordet help i emnet. Du vil så få et e-brev med 
udførlige instruktioner om, hvordan man gør.

Styregruppe

Formand

Kurt Jeritslev, OZ9KJ
email: oz9kj@smoerumnet.dk

Arrangementsansvarlig
Henning Østerby Hansen, OZ1KYM
email: oz1kym@c.dk

Redaktør

Alex Csete, OZ9AEC
email: oz9aec@gmail.com

Internetansvarlig
Bent Bagger, OZ6BL
email: oz6bl@amsat.org

Indmeldelse

100 kr. pr år. til Giro 6 14 18 70
Danske Bank reg 1551 konto 6141870
IBAN: DK95 3000 0006 1418 70
Alle indmeldelser gælder for et kalenderår.

Satellit DX info

Udsendes på Amsat-oz-bb

Andre AMSAT organisationer

AMSAT-NA: http://www.amsat.org

AMSAT-DL: http://www.amsat-dl.org

AMSAT-UK: http://www.uk.amsat.org

AMSAT-SM: http://www.amsat.se

Kepler elementer

Man kan få dem tilsendt fra AMSAT-NA en 
gang om ugen eller downloade dem fra

http://celestrak.com

Trackerprogrammer

Der er rigtig mange programmer, men vi 
anbefaler, at I bruger SatPC32. Den kan hentes 
fra http://www.dk1tb.de – registrering kan ske 
til AMSAT-DL.

Vejrsatelliter

Start på Michaels hjemmeside: 
http://www.kappe.dk 

Danske sider om rumfart

Dansk Selskab for Rumfartsforskning: 
http://www.rumfart.dk 

Læringsportal om rummet til skole- og 
gymnasielever:

http://www.rummet.dk

Dansk Rumcenter / DTU Space: 
http://www.space.dtu.dk

Deadline til næste nummer: 1. December 2011

Hvis du vil have glæde af farver på billeder og illustrationer, kan du få bladet som 
PDF  fil.  Tilmelding  til  dette  kan  ske  på  vores  hjemmeside  eller  direkte  hos 
redaktøren: oz9aec@gmail.com 
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Indkaldelse til generalforsamling

AMSAT-OZ afholder generalforsamling

Lørdag den 28. januar 2012 
(Nærmere tidspunkt følger med endelig dagsorden)

Benløse Skole 
(i udkanten af  Ringsted)

….det er samme tid og sted som der afholdes Vinter-VHF dag 
– så du kan nå begge dele…

På programmet er der:

1) Orientering om AMSAT-OZ

2) Vedtagelse af nye vedtægter for AMSAT-OZ til øjeblikkelig ikrafttræden

3) Valg til AMSAT-OZ’s styregruppe jvnf. de nye vedtægter

4) Diverse

Der er følgende kommentarer til dagsorden:

De gældende vedtægter kan ses på http://  www.amsat.dk   

A) Tidspunkt for afholdelse af generalforsamling

De gældende vedtægter foreskriver at der holdes generalforsamling i april måned hvert tredje år.
Da det imidlertid kan være svært at samle nogle mennesker på tværs af landet udelukkende for at 
holde generalforsamling, foreslås at vedtægterne ændres, så det bliver muligt at afholde 
generalforsamling på et passende tidspunkt i året løb hvert tredje år.

Rent praktisk kan dette f.eks. ske i forbindelse med vinter-vhf dag, fyns træf, satellitweekend eller 
lignende naturlige lejligheder hvor radioamatører mødes.

For at muliggøre dette ændres vedtægterne, så der indkaldes i god tid i forvejen (2½ måned) med 
mulighed for at interesserede kan stille op til styregruppen.
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B) Valgprocedure 

Yderligere foreskriver de gældende vedtægter at AMSAT-OZ skal udsende stemmesedler og 
kuverter til skriftlig afstemning, hvis der skal afholdes valg – dvs. hvis mere end 1 liste er opstillet.

Da de fleste imidlertid er gået over til e-mail foreslås vedtægterne ændret, så der kan afgives brev-
stemme eller e-mail stemme.
For at gøre det muligt at checke gyldigheden af de afgivne stemmer, skal fuld call, navn og 
kontaktinformation oplyses ved stemmeafgivelse.

C) Hyppighed af bladudgivelse

Gældende vedtægter angiver at AMSAT-OZ bladet skal udkomme 10 gange om året.
Det er en meget stor mundfuld for en redaktør, hvis han skal passe et fuldtidsarbejde ved siden af  - 
så derfor foreslås bladudgivelsen ændret til 3-4gange om året.

 
Vedtægtsforslaget kan ses på de næste sider – mens de pt. gældende vedtægter fremgår af 
www.amsat.dk ’s hjemmeside.

Vel mødt til en spændende fremtid.
Vy 73 OZ9KJ Kurt Jeritslev
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Forslag til Vedtægter for
AMSAT-OZ

AMSAT-OZ, der er stiftet i februar 1992, er en interessegruppe under EDR.

AMSAT-OZ er desuden tilknyttet AMSAT-UK.

AMSAT-OZ har indtil videre hjemmeadresse på Ingeniørhøjskolen i København, EIT sektoren, 
Lautrupvang 15, DK-2750  Ballerup.

Formål

Det er AMSAT-OZ’s formål at skabe interesse for brugen af radioamatørsatellitter og vejrsatellitter 
samt generelt at højne kendskabet til rumforskning i Danmark.

Det er ligeledes AMSAT-OZ’s formål at indsamle midler til at bygge radioamatørsatellitter og/eller 
at bygge satellitter selv, samt at støtte grupper, der har samme formål – herunder grupper af 
radioamatører, studerende eller andre, der fremmer kendskabet til satellitter og rumforskning 
og/eller bygger satellitter.

AMSAT-OZ støtter desuden aktiviteter så som satellit DX-ekspeditioner – herunder at anskaffe 
udstyr til brug for DX-ekspeditioner.

Medlemskab

Medlemskab af AMSAT-OZ forudsætter, at der er betalt den minimale årlige donation.

Ledelse 

AMSAT-OZ ledes af en styregruppe, der består af formand/kasserer/sekretær samt en redaktør, en 
Internet ansvarlig og en arrangementsansvarlig.

Funktioner i styregruppen

Formand/kasserer/sekretær er ansvarlig for den daglige drift af AMSAT-OZ og tegner foreningen i 
det daglige – dog ved større økonomiske sager efter vedtagelse i den samlede styregruppe.

Redaktøren sørger for, at der udkommer et blad helst en gang om måneden – men dog ikke i august.

Den Internetansvarlige står for driften af AMSAT-OZ’s hjemmeside og mailliste eventuelt i 
samarbejde med andre medlemmer.

Den arrangementsansvarlige står for AMSAT-OZ arrangementer, som f.eks. sommerlejr.

Styregruppen kan supplere sig selv efter valget.
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Valg af styregruppe

Valg afholdes i forbindelse med generalforsamlingen hvert tredje år. Næste gang i 2012.

Styregruppen vælges ved et skriftligt valg, hvor der opstilles på en samlet liste med minimum 4 
personer med angivelse af hver enkelt kandidats funktion. 

Hver enkelt kandidat skal ved sin underskrift have angivet at være villig til at stille op.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske i medlemsbladet for AMSAT-OZ senest 2½ mdr før dato 
for generalforsamling, med angivelse af foreløbig dagsorden.

Kandidatlister skal være modtaget af AMSAT-OZ senest  1½ mdr før dato for generalforsamling. 

Kandidatlisterne offentliggøres i AMSAT-OZ medlemsblad senest 1 mdr før dato for 
generalforsamling.

Hvis der kun opstilles en liste, anses denne for valgt uden en skriftlig afstemning.

Listen finder selv på et navn. Ved sammenfald af navne kan den siddende formand ændre navnene 
efter aftale med listerne, så misforståelser ikke er mulige.

Listerne meddeler AMSAT-OZ, hvem der er deres repræsentant i optællingsudvalget samtidig med 
indsendelse af valglisterne.

Valgbarhed

Mindst halvdelen af de opstillede på en valgliste skal være medlemmer af EDR. Valgbarhed 
forudsætter medlemskab af AMSAT-OZ.

Afstemningsprocedure

Afstemningen foregår skriftligt på generalforsamlingen.  

Medlemmer, som ikke har mulighed for at være til stede ved generalforsamlingen kan brevstemme 
pr mail eller e-mail til formanden, med angivelse af kaldesignal samt kontaktinformation (så 
gyldighed af stemme kan checkes). 

Afgivne brevstemmer skal være formanden i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

Der kan kun stemmes på en liste.

De modtagne stemmer tælles op af en fra hver af de opstillede valglister udpeget repræsentant.
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Regnskab

Regnskab offentliggøres i bladet af kassereren. Hvis der ikke gøres skriftlige indsigelser af mindst 4 
medlemmer, er regnskabet vedtaget.

Hvis der gøres indsigelser mod regnskabet af mindst 4 medlemmer er regnskabet forkastet.

Hvis regnskabet ikke kan vedtages, gennemgås regnskabet af en af EDR udpeget repræsentant. Hvis 
denne finder, at regnskabet er misvisende, afgår den siddende styregruppe. I så tilfælde foranstalter 
EDR, for AMSAT-OZ’s regning, at der afholdes valg af styregruppe.

Årlig minimal donation til AMSAT-OZ

Den minimale donation til AMSAT-OZ er 100 kr. pr . år indtil andet besluttes af styregruppen.

Ikrafttræden

En nyvalgt styregruppe tiltræder 1 mdr efter generalforsamlingen  i valgåret.

Offentliggørelse

Valgresultatet offentliggøres i bladet samt på maillisten så hurtigt som muligt.

Medlemsblad

AMSAT-OZ udgiver et medlemsblad, der udkommer 3 – 4 gange om året  (hvis det er muligt).

Særlige forhold

Opløsningen af AMSAT-OZ besluttes ved skriflig afstemning ved almindeligt flertal.

Ved opløsning af AMSAT-OZ tilføres AMSAT-UK’s satellitbyggefond eventuelle overskydende 
midler fra AMSAT-OZ.

AMSAT-OZ opløses ligeledes, hvis der ikke opstilles lister til et valg af styregruppe.

Vedtægterne er vedtaget ved den skriftlige afstemning, der fandt sted i 2003.

En valgliste skal indeholde følgende information:

Formand/sekretær/kasserer:      call, navn og adresse, samt kontaktinformation og underskrift
Internetansvarlig:     :      call, navn og adresse, samt kontaktinformation og underskrift
Redaktør/Bladansvarlig: call, navn og adresse, samt kontaktinformation og underskrift
Arrangementsansvarlig:  :      call, navn og adresse, samt kontaktinformation og underskrift

For alle de opstilllede på listen skal angives om de er medlem af EDR 
(og helst med angivelse af EDR medlemsnummer)
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Why not Study
ELECTRONIC & 
COMPUTER ENGINEERING
in Copenhagen?

Be a student at:
Copenhagen University College
of Engineering, IHK
Department of Electrical Engineering and Information Technology, EIT

We offer:
• A full time 3 1/2-year course taught entirely in English, leading to a B.Eng. degree.
• A F.E.A.N.I. degree at group 1 level.
• A wide selection of general and specialist subjects.
• A higher education experience in high quality surroundings.
• An opportunity to meet students from all over the world.

For students from new and old EU member states there is no tuition fee.

We will help you to find lodging not too far from the College.

You can also become an exchange student for one or two semesters (Sokrates)

Summer Schools in Satellite Communications for 3 weeks full time.

The IHK-EIT is the ideal place for a radio amateur to study because it:
• Is the headquarters of AMSAT-OZ, OZ2SAT.
• Runs the radio club: OZ1KTE/OZ7E qrv from 1,8 MHz to 10 GHz.
• Hosts the AMSAT working group OZ7SAT.
• Runs the EME & contest station OZ7UHF with its 8-meter dish for 144, 432, 1296 and 

2320 MHz.
• Employs a skilled and dedicated staff which includes several radio amateurs: 
• OZ2FO (principal IHK), OZ1MY, OZ7IS (VHF manager EDR), OZ6BL, OZ8QS, OZ8FG, 

OZ9OC

WWW.IHK.DK

Copenhagen University College of Engineering
Department of Electrical Engineering & Information Technology

LAUTRUPVANG 15  -  2750 BALLERUP  -  DENMARK
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