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Side 1
Beslutningsreferat

Beslutningsreferat af EDRs ordinære repræsentantskabsmøde 16.
november 2020 kl. 10:00
EDRs formand Jan Anderschou, OZ3QY bød velkommen. Til stede fra RM var:
OZ1LLY (fjernforbindelse, stemmer via OZ1JS), OZ3QY, OZ3ZU, OV3T, (ankom lige før
behandling af forslag 9), OZ4VW, OZ7ABM, OZ3MC, OZ1LWT, OZ4JV, OZ4HGA (forlod
mødet, da der blev optalt stemmer til formandsvalget), OZ1AMK, OZ1HPS, OZ6VG,
OZ1ETP, OZ1CWP, OZ1IZL, OZ1FF, OZ6TW, OZ7S, OZ1RH, OZ5WU, OZ1ACB, OZ9VA,
OZ1OP.
Fra den siddende HB var OZ3QY, OZ4VW, OZ3MC, OZ1RH, OZ1CWM, OZ1JS og OZ1EW til
stede. Derudover deltog OZ2LP, OZ3BP og OZ2I som tilhørere.
1a. Valg af dirigent
OZ1EW Niels blev foreslået og valgt som dirigent.
1b. Valg af stemmetællere
OZ9VA Arne og OZ3ZU Viggo blev begge foreslået og valgt til stemmetællere.
1b. Valg af referent
OZ7S Sven blev foreslået og valgt til referent.
Den udsendte dagsorden i RM-pakken blev godkendt med tilføjelse af punkterne 5.a
'Behandling af eventuelle klager over valget og punkt 5.b, 'Afgående formand og
hovedbestyrelse træder tilbage', som hører til dagsordenen i lige årstal, hvilket betyder,
at den siddende formand og hovedbestyrelse ikke har stemmeret i tiden indtil de træder
tilbage jfr. vedtægternes § 6, stk. 4. 4.
2. Formanden aflægger beretning
Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning samt tilhørende beretninger
fra udvalg m.v. (RM-pakken side 6-26 incl.).
3. Fremlæggelse af aktivitetsplan, budget samt fastsættelse af kontingent for det
kommende regnskabsår
(RM-pakken side 30-32 incl.).
RM godkendte enstemmigt aktivitetsplan, budget samt kontingentlisten.
4. Indkomne forslag
(RM-pakken side 33-45 incl.)
Forslag 1 og forslag 2 (RM-pakken side 33) behandlede under et, idet de omhandlede
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det samme emne. Forslag 2 er det mest vidtgående.
Skriftlig afstemning om forslag 2: 10 for, 8 imod, 1 hverken for eller imod.
Forslag 2 blev vedtaget, og derved bortfalder forslag 1.
Forslag 3 forretningsorden for RM (RM-pakken side 34): Flere foreslog ændring af
ordlyden, så forslaget nu lyder: 'Får et repræsentantskabsmedlem forfald til et fysisk
møde, indkaldes suppleanten, hvor en sådan er valgt, til det pågældende møde, men er
ikke valgbar til hovedbestyrelsen eller til formand'.
Afstemning ved håndsoprækning: 5 for, 11 imod, (ikke oplyst) hverken for eller imod.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag om ændring af forretningsorden for RM, §4 stk. 3 (ændring af valgregler for
formand, så valget sker af flere omgange, så en kandidat ender med mindst 50 % af
stemmerne):
Afstemning ved håndsoprækning: 17 for, 2 imod, (ikke oplyst) hverken for eller imod.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 4, forfatterhonorar (RM-pakken side 35):
Afstemning ved håndsoprækning: 12 for, 6 imod, 1 hverken for eller imod.
Forslaget blev vedtaget.
forslag 5 og forslag 6, foredragshonorar (RM-pakken side 35) behandledes under et, idet
de omhandlede det samme emne. Forslag 6 er det mest vidtgående.
Afstemning ved håndsoprækning: 15 for, 3 imod1 hverken for eller imod.
Forslag 6 blev vedtaget, og dermed bortfalder forslag 5.
Forslag 7, kilometertakst (RM-pakken side 35):
Afstemning ved håndsoprækning: 12 for, 5 imod, 3 hverken for eller imod.
Forslaget (1 kr./km) blev vedtaget.
Forslag 8, ændring af valgregler (RM-pakken side 36):
Efter en kort debat trak forslagsstilleren OZ3ZU forslaget tilbage.
Forslag 9, vedtægternes §6 om godkendelse af regnskab (RM-pakken side 37):
Afstemning ved håndsoprækning: 1 for, 17 imod, 2 hverken for eller imod.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag 10, vedtægternes §7 om forfald af HB-medlemmer (RM-pakken side 37):
Afstemning ved håndsoprækning: 2 for, 16 imod, 2 hverken for eller imod.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag 11, vedtægternes §8 om adgang til optagelse af sager på dagsorden (RM-pakken
side 37):
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Afstemning ved håndsoprækning: 0 for, 17 imod, 3 hverken for eller imod.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag 12 og 13, vedtægternes §10 om medlemspublikation (RM-pakken side 38):
Forslag 12 og 13 behandledes i samme debat.
Forslag 12: Afstemning ved håndsoprækning: 0 for, 17 imod, 3 hverken for eller imod
Forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag 13: Afstemning ved håndsoprækning: 5 for, 12 imod, 2 hverken for eller imod.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag 14, elektronisk afstemning (RM-pakken side 39):
Afstemning ved håndsoprækning: 17 for, 2 imod, 1 hverken for eller imod.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 15, model for nedsat kontingent (RM-pakken side 40):
Afstemning ved håndsoprækning: 8 for, 10 imod, (ikke opgjort) hverken for eller imod.
Forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag 16, opskrivning af HRCD-anparter (RM-pakken side 41):
Afstemning ved håndsoprækning: 16 for, 0 imod, 4 hverken for eller imod.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 17, instruks for de kritiske revisorers arbejde (RM-pakken side 42):
Efter en kort debat trak forslagsstilleren OZ7ABM forslaget tilbage.
Forslag 18, instruks for HB (RM-pakken side 43, fejlagtigt anført som 'instruks for de
kritiske revisorers arbejde'):
Dirigenten konstaterede, at RM noterede sig forslaget uden afstemning.
Forslag 19, regler for valg og optælling (RM-pakken side 45):
Efter en kort debat trak forslagsstilleren OZ7ABM forslaget tilbage.
5. Dagsorden i lige år
5.a) Behandling af eventuelle klager over valget
Formanden oplyste, at der ikke er modtaget klager over valget.
5.b) Afgående formand og hovedbestyrelse træder tilbage
RM noterede sig dette.
5.c) Valg af formand og 6 hovedbestyrelsesmedlemmer samt tre suppleanter
Som formandskandidater blev foreslået OZ3QY, som takkede nej, OZ4VW og OZ7S.
Skriftlig afstemning: OZ4VW: 13 stemmer, OZ7S: 9 stemmer, (blank): 1 stemme.
Dirigenten konstaterede, ar OZ4VW Arne Fast Hansen var valgt som formand for EDR.
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Som kandidater til en ny hovedbestyrelse blev følgende foreslået og valgt:
OZ1IZL, OZ5WU, OZ1HPS, OZ1LWT, OZ7ABM, OZ1OP.
Som kandidater til suppleanter til hovedbestyrelsen blev følgende foreslået og valgt:
OV3T, OZ6TW, OZ6VG. Suppleanter indtræder i påkommende tilfælde med prioritet: 1.
OV3T, 2. OZ6TW, 3. OZ6VG.
6. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant
OZ9VA og OZ3ZU blev foreslået og genvalgt som revisorer, OZ1ACB blev foreslået og
valgt som revisorsuppleant, alle uden debat og med akklamation.
7. Eventuelt
(Intet at bemærke)

Jystrup, 02. december 2020

Hammerum, 02. december 2020

OZ7S, Sven Lundbech
referent

OZ1EW Niels Ernholt
dirigent

