Hermed inviteres DX-interesserte til LADX Groups årlige møte med generalforsamling. Møtet
finner sted helgen 14/15 April på Sivilforsvarets øvelsessenter på Starum syd for Gjøvik. At
vi nok en gang får anledning til å benytte dette glimrende stedet gjør at det er meget rimelig å
delta. Den gunstige prisen kombinert med fremragende foredragsholdere gjør at vi også i år
forventer stor deltagelse. Den norske QSL-sjekker LA2QM vil være tilgjengelig for sjekk av
QSL kort for DXCC. Dette er en god måte å spare porto på. .
Programmet er:
Lørdag 14. April.
Kl 1030 Ankomst ”Talk-in” via LA1DXG på kanal R1 (145.625)
Kl 1045 Generalforsamling. ( Kun for medlemmer av LADXG.)
Dagsorden:
A.
Godkjenning av innkallingen. Valg av referent.
B.
Årsberetning
C.
Regnskap
D.
Innkommet forslag
E.
Valg
På valg i år er:
1. 2 styremedlemmer
.2. valgkomiteen 2 personer:
3. revisor og varamann
4. 2 medlemmer til DX-fondets styre
Valgkomiteens forslag til kandidater vil bli lagt ut på Webside og -reflektoren så
snart de foreligger. De som måtte ha forslag bes henvende seg til LA8PT eller LA9VFA .
F
Fastsettelse av kontingent. Styret foreslår uendret kontingent kr 125.
G
Eventuelt,
Kl 1230
Lunch
Kl 1315
DX-møtet starter.: LA6VM viser den nye 3Y0X videoen.
Kl 1400
G0KYA: "Propagation to 3Y0X - predictions versus reality"
Kl 1500
Kaffepause
Kl 1515
TY5WP Benin ved Ronald PA3EWP..
Kl 1630
5A7A Libya ved Jan Harder DJ8NK
Kl 1700
Foreløpig avslutning
Kl 1800
”DX-Galla” i store spisesal
Kl 2000
The VU7-experience ved Dr Glenn Johnson W0GJ . Bonus: HC8N
Kl 2100
Kameratslig samvær og gode dx-historier utveksles !
Søndag 15. april.
Kl 0900
Frokost
Kl 1000
QLF på tur - OJ0LA + OJ0RJ, ved Andreas LA8AJA
Kl 1100
DX_historie 3Y5X video ved LA6VM
Kl 1200
Lotteritrekning . Avslutning – evt lunch for de som ønsker det.
Etter ønske fra tidligere møter er det anledning til kjøp/salg så deltagerne får
anledningen til å kvitte seg med overflødigheter og skaffe seg godsaker.
Påmeldingsfrist April. Påmeldingsformular finner du på LADXGs hjemmeside
Av hensyn til arrangementet vennligst innbetal i god tid så kasserer ikke stresses unødig .
Velkommen til årets DX-møte!
Styret

