
Antwerp Repeater Club A.R.C.
vereniging zonder winstgevend doel

Datum: 7/12/99
Betreft: Verslag algemene vergadering ARC 7/12/99
Verontschuldigde beheerders: ON4AMI
Aanwezige beheerders: ON5AZ,ON7PG,ON4BCB
Aanwezig op de vergadering:
ON1DEA,ON1BPS,ON6IQ,ON4ABF,ON4AAO,ONL8823,ON6JJ,ON1ACO,ON1MAR,ON1AEI
ON7XQ,ON4CIR(ex ON1APU),ON7BD,ON6GV,ON7QX,ON4ALT,ON6MR,ON7HP,ON4CGJ,ON4CDV,
ON1BJH,ON6UA,ON1AWG,ON7UX,ON7SS.

Ziehier het verslag volgens de dagorde.

1. ON5AZ opent de vergadering, excuseert zich voor de fouten die gebeurt zijn bij de vorige poging
tot algemene vergadering.

2. ON4BCB en ON7PG geven technisch verslag, discussie hier rond gebeurt in punt 10 allerlei

ON0AN: In werking, zonder problemen
ON0ANT: In werking doch problemen ivm de gevoeligheid,oa door installatie van De lijn,

wordt aan gewerkt
ON0ANS: In werking zonder problemen
Camera: ON6MR werkt aan een nieuwe modulator voor de 10Ghz link
ON0TEN: Buiten gebruik tot de nieuwe modulator in gebruik is, 6IQ,1DOZ,5OT,6LW werken

aan caviteiten
ON4UFA: Gedeeltelijk ARC project, wacht op ON0 call verder stabiel, geen info van 1BHM,7KO
ON0DXA: In werking, zonder problemen
ON0MTV: ON1BPS doet relaas over een probleem in de zender, oscillatie in de RX module,en de

plaatsing van een filter op 13cm.
Het relais werkt nu eindelijk naar behoren.

3. ON5AZ Er vond een overboeking plaats van de volledige spaarrekening op de zichtrekening
door ON5DO (nu SK).
De kastoestand was +/- 10000,- Bfr in januari 98 gevolgd door een aktie van ON5DO
wat de stand van de rekening bracht op 55726,- Bfr op 31/12/98
ON4BCB Woord van dank aan ON6MR en ON4HV voor de verkoop van eigen materiaal ten
voordele van ARC. Dank aan OSA voor een gedeelte van de opbrengst van de hambeurs in 98.
Gisteren op 6/12/99 was de stand van de rekening 67491,- Bfr na aftrek van kosten voor de AG.

4. ON5AZ Ontheffing van de beheerdes 98, ON4BCB,ON5AZ,ON7PG,ON4AMI (SK ON5DO)
ON4AMI is niet herkiesbaar

5. ON4BCB Voorstel tot verandering van de statuten met het oog op een meer realistische werking
van de lidgelden. (lidmaatschap per jaar)
Verschillende aanmerkingen werden gemaakt  en toegepast (zie nieuwe statuten in bijlage)
Voor het veranderen van de statuten dienen 2/3 van de leden aanwezig te zijn, dit is niet het
geval, daarom werd een bijzondere algemene vergadering voorzien op 14/12/99 met als enigste
agendapunt het goedkeuren van de nieuwe statuten.

6. Er zijn 5 plaatsen in te vullen, er werden 5 kandidaturen ontvangen bij de voorzitter:

ON6MR Robert (reeds zeer aktief voor onderhoud van de repeaters van ARC)
ON1BPS Peter (eveneens aktief,  zie het project ON0MTV)
ON4BCB Walter (vorige beheerder)
ON5AZ Gaby (vorige beheerder)



ON7PG Andre (vorige beheerder)

ON7PG en ON4BCB delen de stembriefjes uit, er wordt overgegaan tot stemming

7. De telling gebeurt door 2 getuigen, ON6GV en ON4CGJ
Controle van het aantal stembriefjes alsook het aantal volmachten (max 1 per persoon)

8. Resultaat van de stemming door ON4BCB

• ON6MR 39 stemmen
• ON7PG 36 stemmen
• ON5AZ 31 stemmen
• ON1BPS 38 stemmen
• ON4BCB 38 stemmen

Applaus

9. Korte pauze waarna de de nieuwe beheerders hun funkties herverdelen:

ON5AZ wordt secretaris een geeft het voorzitterschap aan ON4BCB, ON6MR wordt
penningmeester, ON1BPS en ON7PG technisch verantwoordelijken.

10. Er zijn geen punten medegedeeld voor de rubriek allerlei
Per repeater wordt de vraag gesteld:
ON0AN geen
ON0ANT geen
ON0ANS geen
ON0TEN vraag of deze in de toekomst met CTCSS zal werken, ON4BCB antwoord positief

nl 67hz,ON7BD merkt terrecht op dat tot op heden CTCSS niet toegelaten is door het
BIPT, 4BCB normaal volgens het nog goed te keuren nieuwe ministrieel besluit wel

ON0DXA Vraag waarom er geen NON EU spots op DXA komen, 4BCB zegt dat dit niet
relevante

Informatie is, en dat dit door de clustersysops zo besloten is (DXA,DXB,DXK) ook
geeft dit veel problemen door clusters die via internet aan elkaar hangen

ON0MTV Peter kondigt aan dat er in de toekomst:
De 2 inputs onafhankelijk zullen werken
Er een extra output op 10Ghz komt
Er een extra input op 13cm komt
Er een extra input op 10Ghz komt
Er mogelijke andere repeaters zullen ontvangen worden op ON0MTV

11. ON5AZ sluit de vergadering en hoopt iedereen terug te zien op 14/12/99 voor de
goedkeuringvan de nieuwe statuten

Einde vergadering

W.Crauwels ON4BCB


