Ringsted d. 29. april 2019
Antal fremmødte medlemmer: 23. Program ifølge tidligere udsendte.

Ad punkt 1.

Velkommen ved Bjarne. Valg af dirigent, Birger Jürs ved applaus.
Takker for valget. Indkaldelse, regnskab og beretning er udsendt
ifølge foreningens love konstaterede Birger Jürs.

Ad punkt 2.

Bestyrelsens beretning ved Bjarne D. Nielsen (BDN). Se desuden
den tidligere udsendte beretning.
I løbet af det forløbne år har der været afholdt 10
bestyrelsesmøde. D. v. s. et møde hver måned undtagen i Julen
og sommerferien. Der sker rigtigt meget i foreningen på mange
fronter. HMV (Havemøllevej – vores depot/klubhus):
Den nye varmepumpe og affugter på HMV koster en del i el
omkring 1500 kr. om måneden i efter – og forårssæsonen.
Der er nu registreret omkring 1100 apparater. Alle reoler og hylder
har fået nummer, så det præcist vides hvor apparaterne står.
Der mangler stadig at blive opsat armaturer på vores depot.
På udlejningsfronter er der også god aktivitet, blandt andet
storfilmen ”De forbandede år”.
Vi øger priserne ved udlejning. Men hvordan fastsættes lejepris?
Vi udlejede et Beovision 5000, det virkede ved afleveringen, til en
pris på 500 kr. Desværre var TV’et gået i stykker ved ankomst.
Rekvisitøren går så ud og køber et der virker for kun 100 kr!
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Der har været afholdt 6 foredrag og 1 med traktement i anledning
af foreningens 25-års jubilæum.
En flot donation kommer fra en tidligere lærer fra Frederiksberg
tekniske skole, Poul Bech, nemlig et selvbyggesæt fra omkring
1919/1920, der kunne modtage tidssignaler fra senderen på
Eiffeltårnet. Bygget af astronom og havde brug for eksakt tid.
Radio Merkurs 60-års jubilæum blev markeret med en række
originale udsendelser fra sendere i København og i Ringsted.
Der er afholdt et vellykket loppemarked med omkring 100 gæster,
hvor forskellige dubletter og komponenter blev solgt. Laden i
Høm, lånt af Ringsted kommune i næsten 10 år, er nu tømt.
B&O samling på ZBC mangler at blive flyttet – det skal vi snarest i
gang med. Der har været travlhed på AV-centret og i værkstedet.
Fin udstilling hos FDB-møbler/børnehuset klaret alene af Martin
Vores besøgstal på museet i SHG 2018 har været det hidtil
dårligste. En af årsagerne er blandt andet, at det er meget svært
for grupper at komme til museet med bus.
Venneforeningen yder til stadighed en stor indsats ved rundvisninger og ved økonomisk hjælp til mindre ting.

Udvidelsen af lageret på loftet er nu tilendebragt. Hele loftet er nu
udnyttet – vi bruger nu alle husets 500 m2.
Loftet i mødelokalet på 1. sal er lyddæmpet ved rockfonplader.
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Mange apparater i udstillingslokalet er blevet ombygget, så de nu
indeholder en Raspberry Pie, originale kabinet er urørt. Vi bruger
kun højttaler mm. Dermed undgår vi brandfaren ved de gamle
apparater. Tilsvarende gør vi ved de apparater, som vi lejer ud.
God juleafslutning med 40 deltagere.
Birger – nogen spørgsmål: Nej. Beretningen er godkendt ved
applaus.

Ad punkt 3.

Foreningens fremtid ved BDN: Se desuden tidligere udsendt note
om foreningens fremtid.
Erik Rohde Andersen bliver pioneer medlem nummer 21. Han har
været ansat ved TOR og arbejdet med især TV. Han vil holde et
kort foredrag om TOR den 13. maj 2019 på museet.
Vi mangler ideer til foredrag i efteråret.
Medlemstallet er faldet lidt. Det skyldes naturlig afgang og at
medlemmer er skiftet fra RFR til venneforeningen = billigere.
Situationen omkring værter er meget svær. Der mangler virkelig
mange især blandt teknisk kyndige. Oprindeligt havde vi åbent 5
dage om uge. Åbningstiden nedsat til 3 dage om ugen og alligevel
er det meget svært at bemande. Er der nogen som melder sig?
En sommerudflugt til Ortofon i Nakskov kunne være en mulighed.
Vi skal have malet både inde og ude, især vinduer trænger. Er der
nogen som vil hjælpe til?
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Vi har tidligere deltaget i møder med teknisk forvaltning omkring
fornyelse af anlægget rundt om museet – men der endnu ikke
kommet noget konkret ud af anstrengelserne.

HMV fungerer fint, der er ca. 3000 apparater derude. På sigt skal
nogle af kanalerne i ventilationssystemet fjernes, så der plads til
lidt flere reoler.

Næste loppemarked afholdes sidste søndag i

august måned.
Multisalen savnes, vi mangler plads i stueplan til 50-60 personer =
en busfuld.

Vi skal bruge omkring 1.000000 kr. til en multisal. Vi

har omkring 850.000 kr. foreløbigt til dette formål. I forbindelse
med Ringsted Turistforening er nedlagt har vi modtaget 40.000 kr.
En sidste lille bøn fra formanden – hjælp med stof til Radioten.

Birger – tak til Bjarne.
Søren: Medlemstallet er vigende. Når halvdelen af
kontingentperioden er gået – burde kontingentet så ikke være til ½
pris. Dette kunne også gælde ved loppemarkeder. BDN: Det har
vi ikke prøvet før – det kan måske være en idé.
En anden ide er at arbejde på lørdage og søndage. BDN: Næsten
hver anden/tredje weekend har været besat. Korsbækudstillingen
har krævet 10 weekender i træk. Der har været 30 involveret.
Jens Otto: Skal vi tage et professionelt skrotfirma firma til at
nedtage vores ”blykælder” og de 3 motorer på HMV? Kan vi bede
om give et tilbud.
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Uffe Hansen lever næsten af at demontere sådanne anlæg. Han
vil gerne se på sagen først.
Jens Otto: I stedet for at opsætte armaturer permanent på HMV,
kunne vi så ikke lave en form for transportabelt anlæg med lægter
og påskruede armaturer?
Ole Lauridsen: Når jeg ser på hvordan det går radiomuseer rundt i
verdenen, så er der mange der har det svært. f.eks. i Jönköping
mens i Göteborg går det godt. Tilsvarende i Tyskland. De museer
som det går godt for har typisk nogle sponsorer i ryggen. BDN:
Göteborg Radiomuseum besøger os for at høre om vor succes.

Ad punkt 4.

Regnskab blev gennemgået.
Medlemstallet i 2018 nåede 95 medlemmer, hvilket giver en
indtægt på lidt over 36.500 kr. Vores indtægter er steget i forhold
til 2017, især vores auktion men også salget af komponenter er
øget markant.
Ser vi på indtægter fra museumsdriften er det kommunale tilskud
reguleret. Desværre er entreindtægterne faldet markant fra ca.
104.000 kr. til ca. 68.000 kr. hvilket i nogen grad kompenseres af
et øget salg af hæfter mm. På 14.000 kr. Vores samlede
indtægter fra museet er derfor faldet med 20.000 kr.
På udgiftssiden er udgiften til varme steget mens den til strøm
tilsyneladende er faldet. Det skyldes at udgiften for el på SHG og
HMV tidligere var lagt sammen. Da venneforeningen har betalt
udgifterne i forbindelse med indretning af loft har vi slet ikke haft
udgifter til vedligehold af SHG.
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Det er første gang at HMV har et separat regnskab. I 2018 har vi
betalt ejendomsskat for HMV, men denne bortfalder helt i 2019.
Alt i alt betyder det at årets resultat bliver på små 133.000 kr.
Spørgsmål: Hvorfor står huset på SHG ikke under aktiver? CRH:
Det skyldes at vi ikke må sælge huset. Hvis vi forlader SHG
tilfalder huset Ringsted kommune.
Regnskabet blev godkendt ved applaus.
Ad punkt 5.

Fastsættelse af kontingent ved CRH:
Bestyrelse foreslår uændret kontingent. Vedtaget.

Ad punkt 6.

Indkomne forslag – der er ingen indkomne.

Ad punkt 7.

Valg af bestyrelse
Alle modtager valg – alle valgt ved applaus. Vi mangler dog en
revisor suppleant.
John Erik Hansen er valgt som revisor suppleant

Ad punkt 8.

Tømning af lagre: Se tidligere omtale.

Ad punkt 9.

Eventuelt:
Radioten og hjælp til at den svære byrde. Hvordan har formanden
tænkt at der skal være et samarbejde omkring Radioten. BDN:
Søger artikler og tanker/ideer.
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Forsikringsspørgsmål: Der er 6 meget fine stole – har man en
ansvarsforsikring, der kan dække stolene og endnu værre i
tilfælde af personskade.
Søren: Der skal laves et skilt med følgende påskrift: Pas på det er
gamle ting – færdsel på eget ansvar. ”Man er ikke ansvarlig for
hvad som helst”.
Det er 1 år og 10 måneder siden vores amatørradiostation blev
startet og vi har modtaget over 5000 hilsener fra verdenen over.
Ole Mørk: Vil godt takke bestyrelsen og Bjarne for deres store
arbejde.
Birger Jürs: Tak for god ro og orden
Således oplevet
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