Foreningen til Bevarelse af Danmarks ældste Radiostation OXA
A.H. Vedels plads, Nyholm
c/o Marinestation København,
Henrik Gerners Plads· 1439 København K

23.april 2018

Indkaldelse til generalforsamling og foredrag.
Ordinær generalforsamling
afholdes tirsdag den 15. maj 2018 kl. 18.30 i Bræddehytten ved siden af Danmarks
ældste Radio-station, A.H.Vedels Plads, Nyholm.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Valg af formand og et bestyrelsesmedlem (lige årstal)
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal)
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Ad dagsorden pkt. 4. Rettidigt indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår iht. vedtægternes § 4, at kontingent som hidtil, fastsættes til kr. 250,00.
Der var ikke ved udsendelse af denne indkaldelse modtaget andre forslag.
Ad. dagsorden pkt. 5. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer (lige årstal).
Formanden, Ivan Helsinghof og bestyrelsesmedlemmerne Palle Kruse og Geert Willendrup er villige til
genvalg.
Ad. dagsorden pkt. 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige årstal). Ikke aktuelt.
Ad. dagsorden pkt. 7. Valg af revisor.
Revisor Per Hestbæk er villig til genvalg.
Efter generalforsamlingen, kl. ca. 19.30, vil der være et foredrag. Om foredraget vil der senere
komme en mail.
Med venlig hilsen og på gensyn til generalforsamlingen og foredraget.
Ivan Helsinghof
Formand
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Vedligeholdelsesmæssig status for OXA.
Med økonomisk hjælp fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal lykkedes det i 2017 at få malet OXA, så den nu fremstår ganske flot i
de originale farver. Malerarbejdet afslørede imidlertid beklageligvis, at der også var
behov for udbedring af rådskader mm., som var opstået i OXAs eksisterende ryglister. Et
håndværksmæssigt skøn af udgifter hertil beløber sig til kr. 145.031,25. Så bestyrelsen
skal igen i gang med at søge fondsmidler til reparation af OXA - denne gang tagryggen.
Teknik- og radioloppemarkedet søndag den 3. juni 2018 kl. 11.00 til 15.00.
På plænen foran OXA afholder vi igen årets loppemarked, som alle teknisk interesserede
kan deltage i. Det koster ingenting at deltage. Stadeholdere må selv medbringe evt. bord.
Kulturnatten
fandt i 2017 sted fredag den 13. oktober, og i lighed med tidligere år holdt OXA åbent
hus fra kl. 1800 til 2400 for ca. 200 besøgende, som udviste stor interesse for OXAs
aktiviteter. Marconi’s tonegnistshjul fra 1910, som har været benyttet i OXA, blev
demonstreret.
Søværnets udflytning fra Holmen.
Ved forsvarsaftalen, som blev vedtaget i januar i år, blev det bestemt, at søværnets
tilbageværende myndigheder og institutioner / skoler skulle flytte ud fra Nyholm.
Partierne bag forsvarsaftalen bestemte samtidigt, at de historiske bygninger og
monumenter på Nyholm skulle bevares, og at der skulle udarbejdes en helhedsplan for
de dele af Nyholm, som skulle bevares. Denne plan skulle godkendes af partierne bag
forsvarsaftalen. Forsvarsaftalen kommer samtidigt til at berøre alle de frivillige
foreninger, som i årevis - vederlagsfrit - har haft til huse på Nyholm, heriblandt
Københavns Marineforening, skoleskibet Georg Stage, Orlogsmuseets modelbyggerlaug
og OXA. En orientering herom vil blive givet på OXAs generalforsamling den 15. maj.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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