Közgyűlés 2018

Rádióklubunk, a már bevált gyakorlatnak megfelelően, január első péntekjén, 2018. január 5-én
tartotta évi rendes közgyűlését. Béla, HA4BM köszöntőjét követően rövid gyászszünettel
emlékeztünk a néhány nappal korább elhunyt HG4GDI amatőrtársunkra. A hivatalos részt János,
HA4FY vezette.
A formaságok elintézése után HA4BM számolt be a tavalyi év eredményeitől:
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Az új QTH-ra költöztetés után, kisebb-nagyobb technikai problémákkal, de folyamatosan és
stabilan működik a HG4RUC átjátszó, már csak használni kellene aktívabban.
Működnek az internetről vezérelhető PCR-100 vevőkészülékek.
Elkezdtük és HAMNET rendszerhez csatlakozás kiépítést, a Meleg-hegyi csomóponthoz
csatlakozva működik egy node a KÖFÉM-en, és már a művelődési házban is van egy végpont.
Komoly fejlesztést végeztünk HA4KYB állomáson, üzembe helyeztünk egy IC-756 adó-vevőt,
megteremtve a lehetőségét az RH aktivitás növelésének.
Nagyszerű családi napot tartottunk Balinkán, Karcsinak és Gabinak köszönjük a vendéglátást.
A „Csóri falunaphoz” kapcsolódóan idén is megszerveztük a Regionális Rádióamatőr
találkozót. Jobban sikerült, mint a tavalyelőtti, de van még hová fejlődni.
Kisebb kitelepüléseket tettünk a közeli Iszka-hegyre, próbálgatván a kitelepüléses rádiózás
lehetőségeit.

A pénzügyi beszámolóban János, HA4FY elmondta, hogy mind bevétel, mind kiadás oldalon sikerült
megvalósítani a költségvetési tervet, az egyetlen igazán komoly kiadást a rövidhullámú adó-vevő
beszerzése jelentette, így a tavaly mintegy 125 e. Ft-tal költöttünk többet, mint amennyi a bevétel
volt, de a hiány bőven a tervezetten belül maradt, a klub gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzügyi
helyzete stabil.
Az idei terveket ismét Béla HA4BM ismertette:
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HG4RUC átjátszó folyamatos üzemeltetése;
HAMNET hálózat további fejlesztése;
PRC vevők fejlesztése;
HA4KYB fejlesztése (70 cm-es rádió beszerzése, számítógép korszerűsítése);
SDR (webSDR) rádió telepítése;
HA4KYB RH aktivitásának növelése;
Kitelepülések, részvétel a városi rendezvényeken, Királyi napok aktivitás;
Családi nap;
Csóri rádióamatőr találkozó.

A tervekhez szükséges költségvetést János, HA4FY ismertette. Ha mindenki rendesen fizeti a tagdíjat,
és az 1%-ból is bejön a tervezett összeg, akkor lesz elég pénzünk a tervezett beszerzésekre és
eseményekre, és elég tartalékunk is marad, a tagdíjon sem kell változtatnunk.

A hivatalos rész lezárása után kötetlen beszélgetés kezdődött, ahol néhány szem pogácsa, egy-két
pohár bor és üdítő mellett beszéltük meg mit, hogyan tegyünk jövőre, nem feltétlenül csak
rádióamatőr témában.

1%

2017-ben 86 518 Ft-ot kaptunk. Ezt ugyan az idén (2018) kellene elkölteni, és csak jövőre kell
elszámolni vele, de a jogszabály lehetővé teszi, hogy már a kiutalás évében el kezdjük költeni, így a
2016-os összeget meg az előző évi tartalékot ebből kiegészítve vásároltunk egy ICOM IC-756 típusú
adóvevőt, így végre „igazi” rádióklub vagyunk, van rádiónk! Mindenkinek köszönjük a támogatást.

