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** Bestyrelsen har planer om at åbne dørene for et åbent hus arrangement i maj
måned for områdets radioamatører.
Vi søger derfor interesserede til afviklingen af arrangementet, og ikke mindst
opfordrer vi medlemmerne til at donere udtjent teknisk udstyr til det
loppemarked som på dagen bliver selve trækplasteret **
Herunder kommer Thomas/OZ1JTE’s oplæg til ideen:

Åbent hus arrangement i EDR Ballerup afd.
Lidt trigget af min egen snak på vores generalforsamling, omkring indkøb af nyt spændende legetøj,
så har jeg barslet lidt med en ide.
Jeg ved jeg lovede ikke at komme med nogen ideer et stykke tid, men jeg kan desværre ikke lade
være..:-)
Min ide var at lave et arrangement i stil med et åbent hus for områdes radioamatører og
radiointeresserede i øvrigt.
Der er flere ting i sådan et arrangement, som vil kunne komme os selv til gode.
1.
2.
3.
4.
5.

Vi får mulighed for at få et økonomisk overskud.
Vi får vist områdets radioamatører at vi har nogle fine lokaler.
Vi får mulighed for at vise os selv som en velfungerende klub.
Vi får hilst på folk, der vil se vi er nogle ganske flinke fyre.
Ovenstående punkter vil kunne give et par nye medlemmer.

De ovenstående punkter er dog ikke min umiddelbare drivkraft, men mere noget som skal ses som
en sidegevinst til mit reelle motiv ved sådan et arrangement.
Hvad er så de direkte fordele vi kan få?
Ved at sælge noget spændende udstyr på vores loppemarked, så vil vi kunne få en økonomisk
gevinst, der umiddelbart kan omsættes til nyt spændende legetøj i vores lokaler.
De økonomiske fordele ved sådan et arrangement, vil sammen med vores ganske fornuftige
indestående, kunne lukke op for flere spændende nyafskaffelser.

Hvad forstiller jeg mig?
1.
2.
3.
4.
5.

Vi finder en egnet weekend i maj måned.
Vi slår arrangementet op i de medier radioamatører kikker i/på.
Vi reklamerer med et hyggeligt åbent hus arrangement, med et spændende loppemarked.
Folk kan komme i vores køkken og købe billig kaffe og hjemmebagt kage.
Klubben viser forskellige aktiviteter ved radioen.

Har vi noget at sælge?
Ja, det mener jeg vi har.
Der er ingen tvivl om at det bliver loppemarked delen, som skal være det bærende punkt på dagen.
Både for os selv og for gæsterne.
Derfor mener jeg at det skal være gode og ”rigtige” stumper der skal sælges på sådan et
loppemarked.
Vi skal undgå ragelse, i hvert fald i større portioner, og folk skal blive overrasket over at se, der rent
faktisk kan findes fornuftige ting på et loppemarked.
Selvfølgelig skal der være et hjørne med ”ragelse”, men ikke for meget, men loppemarked folk, kan
rent faktisk godt lide rodekasser med ting til Kr. 5.Ud over det klubben selv har, som måske ikke er voldsomt meget, så skal vi have opbakning fra
medlemmerne.
Man husker måske fra 2007 hvordan folk var meget villige til at donere ting til fordel for indkøbet
af vores HF radio, og tilbage i 2009, hvor vi havde en stumpe indsamling til fordel for mast
projektet.
Dette mener jeg at vi kan gøre igen, med forhåbentlig et godt resultat.
Hvad kan sælges?
Radioer. VHF – UHF – HF osv. Nogle selvfølgelig i bedre stand end andre.
PC og IT udstyr.
Radio tilbehør. Mikrofoner, antenner osv. osv.
Elektronik løsdele mmm.
Find selv på mere…
Hvordan pengene skal fordeles blandt sælger og klub, og om det skal være helt privat salg eller som
donation til klubben, vil jeg ikke se som noget vi behøver at opsætte regler for. Det må
medlemmerne selv beslutte.
Hvad kræves der så af os:
1.
2.
3.
4.
5.

Ca. 10 personer der VIL dette, og ikke bare ”dukker op”
Køkken tjans med kaffebryg og kage udskæring er en af tjanserne.
Et par stykker der sidder i vores lokale og holder lidt øje med hvad der sker.
3 personer der er til stede i loppemarked lokalet, og styrer salget der.
Medhjælpere der afløser og hjælper til.

Udover ovenstående skal der jo være en positiv stemning omkring sådan et arrangement, og et
ønske om at kikke sine skuffer og hylder igennem for stumper, der kunne bruges på et loppemarked.
Jeg har ikke noget imod at være ”Tov holder”, men kan ikke styre det hele, og der SKAL stå nogen
klar til at træde til, hvis noget behøver det.
Det er meget vigtigt at understrege at går vi ind i dette arrangement, så gør vi det fordi at VI ALLE
har lyst, og ikke bare for at ”hjælpe Thomas”.
Har du derfor interesse i ovenstående, enten som medhjælper på dagen eller har du noget du
kan/vil donere til salg på det vigtige loppemarked, så skriv en mail eller tag fat i undertegnet oppe
i klubben.
Tingene skal helst gå lidt hurtigt, da maj måned er en godt tidspunkt for den slags arrangementer.
Det er clearet med Jørgen fra Københavnsafdelingen, at de ikke har planer om deres sædvanlige
forårsmarked, pga. deres flytning til mindre lokaler.
Hvis der doneres ting til salg på loppemarkedet, og det viser sig at der ikke er nok tilslutning til at
afholde sådan et arrangement, så vil tingene i stedet gå til direkte salg på Brugtgrej.
Jeg vil bruge de næste 2-3 uger til at vurdere om der er opbakning nok til at trykke på startknappen.

Thomas/OZ1JTE

