Debreceni QRP Rádió – Elektronikai Sportegyesület

ELNÖKSÉGI ÉVES BESZÁMOLÓ

2018 év

1. Számviteli beszámoló
2018 éveben semmiféle pénzügyi tevékenység nem történt ( magyarázat 6. pontnál )
2. Kimutatás pályázati támogatások felhasználásáról
Pályázati támogatásban nem részesültünk
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Vagyon nem keletkezett, így abból semmi sem kerülhetett felhasználásra
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás nem történt
5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
Vezető tisztségviselők nem részesültek juttatásban
6. A 2018 év rövid tartalmi beszámolója
2018 január 24-én a Debreceni Törvényszék 09-02-004909 szám alatt egyesületünket bejegyezte.
Készültünk minden irányba a kötelező lépések megtételére, azonban májusban megtorpantunk,
mert az amatőrtárs akiben bíztunk és elnöknek választottuk, nem volt hajlandó bankszámlát
nyitni, majd ezt követően sértődötten lemondott elnöki tisztségéről.
Júliusban rendkívüli közgyűlésen új elnök került, azonban ezt követően a bejegyzés ügyintézéssel
adódtak problémák.
Rádióamatőr sport és közösségi tevékenységünk azonban zavartalan volt:
Januárban részt vettünk a HA-DX magyar rendezésű rádióamatőr világversenyen, mint hazai
szorzó állomás Hajdú-Bihar megye képviseletében.
Január / február hónapban szakköri kiállításon mutatkoztunk be VOKE kultúrházban
Február hónapban helyi amatőr találkozót tartottunk, amelyen a Hajdú-Bihar megyei
amatőrökkel folytattunk technikai beszélgetést.
Március Hónapban rendeztük az évi szokásos, országos/nemzetközi amatőr találkozónkat
a VOKE kultúrházban.
Április hónapban a rádióamatőrök világnapján bemutató állomást működtettünk a VOKE
előtti kertben, melyről a Hajdú-Bihari Napló napilap is beszámolt.
Május hónapban részt vettünk a National Instruments vállalat 2 napos Science no Fiction
tudományfesztiválján.
Június hónapban egyik részvevője voltunk a VOKE Kultúrház gyermeknapi programjának
rádióamatőr bemutatónkkal.
Július hónapban az IARU a nemzetközi rádióamatőr világszervezet által rendezett
rádióforgalmi világversenyén vettünk részt a Jánoshalma-i rádiós Sportegyesülettel közösen,
egy, a Hajósi Pincék nevű településrészen lévő amatőr versenyállomáson.
Július hónapban a debreceni Vekeri tóhoz települtünk ki rádiózni, a magyar szervezésű

kitelepülő napra, ahol hálózati csatlakozás nélkül rádióztunk akkumulátorból és napelemből
álló energiaforrás segítségével.
Augusztus/szeptember fordulóján meglátogattunk a szarvasi nemzetközi rádióamatőr
találkozót.
November hónapban bemutató rádióamatőr állomást üzemeltettünk a VOKE kultúrházban
rendezett vasútmodell kiállításon.
Decemberben a mikulásra várva szintén helyi kis amatőr találkozót tartottunk, melyre
Debrecen-i és Ebes-i amatőrök látogattak el hozzánk.
A felsorolt események többségéről fényképes beszámoló készült, melyek megtekinthetők
egyesületünk honlapján: www.dqradio.org
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