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Verslag van de Algemene Vergadering 2001

De volgende leden waren aanwezig:
ON1AAG,AWB,BGY,BJH,BPS,DLW,DOZ(verontschuldigd),DPN,MAR
ON2BGK
ON4ABF,BAW,BCB,CCS,CGT,HV(verontschuldigd),QS(verontschuldigd)
ON5AZ
ON6IQ,JJ,MR,UA
ON7AY,PG(verontschuldigd),XQ
ON8SQ
ONL8323
1- Start om 20:41u door de voorzitter ON4BCB die de vergadering open verklaard.
2- Verslag van het technisch verslag:
ON0AN en ON0ANT de tweemeter en de 70CM repeater: De controllers zijn nu in orde en voor
de zomer gaat met de antennes en de coaxen nazien en eventueel vervangen.
Sinds de vorige tijd zijn er heel wat radionetten op het dak bijgekomen, De Lijn, de politie en
het net van de gouverneur.
De camera zal opnieuw geplaats worden.
De 23CM repeater. De ontvangst is prima maar de frequentie is niet stabiel, er zal in de
toekomst een nieuw kristal gebruikt worden.
ON0ANS werkt zonder problemen.
ON0APR: In het begin van dit jaar was er een probleem met de zendvergunning maar dat is
op het ogenblik volledig in orde en de APRS repeater werkt nu prima.
ON0ANR: Bij een storm in het begin van het jaar waren al de antennes van de Packet Node
van het dak gemaaid met een gedeelte van het dak eveneens. Op 2 linken na is alles terug in
orde.
ON4UFA: In het voorbije jaar is de "internet" repeater in het totaal slecht 2 weken uit de lucht
geweest, voor de rest hij goed.
ON0DXA: Er was een Y2K bug in het programma en ook een onverklaarbare fout die de DX
cluster soms uitschakeld. Nu is er een automatische reset die alles in orde brengt.
ON0TEN: Hij is een tijdje uit de lucht geweest omdat de link op 10GHz er niet meer was met
het uitschakelen van de camera voor de ATV repeater. Ondertussen is de controller klaar in
CW en in spraak en de 10M repeater werkt terug prima. Als de cavitieten zullen klaar zijn zou
het vermogen kunnen opgedreven worden.
ON0MTV: Heeft in de loop van het jaar prima gewerkt. Er is een nieuwe controller gebouwd
en er zijn nieuwe antennes geplaatst. Op dit ogenblik is er een fout aan de zender maar dit zal
binnen een paar weken terug verholpen zijn.

3- Kasverslag: De financiele toestand van de club blijkt in orde te zijn.
Op de spaarrekening stond op 31 december 2000: 70073,-Bfr
En op de zichtrekening: 32059,-Bfr
Wat in het totaal een bedrag van 102132,-Bfr bedroeg. Dit bedrag is overgeschreven naar dit
boekjaar voor een reserve voor het aankopen van zenders, antennes, onderdelen en
computers.
Er waren 158 leden in 2000.
Hiervoor zou het lidgeld van 400,-Bfr voor het jaar 2001 behouden blijven.
Voor dit jaar is het bedrag nog 133265,- Bfr maar we zijn nog maar in het begin van het jaar.
4- Ontheffing van de helft van de beheerders.
De vergadering gaat akkoord met de ontheffing van de beheerders.
5- Verkiezing van de nieuwe beheerders.
Er is beslist dat vanaf nu alleen de helft van de beheerders opnieuw moet gekozen worden en
dat het dit jaar ON4BCB, ON6MR en ON7PG zullen zijn die herverkiesbaar zijn. Er waren geen
andere kandidaten ingeschreven.
6- De nieuwe gekozen beheerders zijn ON4BCB (22), ON6MR (25) en ON7PG (23 stemmen).
De getuigen van de verkiezingen waren ON4CCS en ON6IQ .
7- De funkties zijn dezelfde als het jaar voordien: ON4BCB - Voorzitter
ON5AZ - Sekretaris
ON6MR - Schatbewaarder en techniek
ON7PG - Technisch Manager
ON1BPS - Technisch Manager
8- In het punt allerlei gaf ON4BCB een demo van de geschiedenis van A.R.C. van de voorbije
25 jaar.
Het was een PowerPoint voorstelling met de teksten van ON4BCB, ON5AZ, Foto's van
ON5DO (zaliger) en de techniek van ON1AWB.
Daarna werd de vergadering gesloten.

G. Van Genegen - Sekretaris

