Referat af klubmødet fredag den 25.01.2013 med test af modificeret Logitech
Squeeze box vs CD-drev samt NAD M51 via PC vs CD-drev.
Part 1: Erlend og Henrik Wallenius havde forberedt sig indgående til tænderne med
mange musik-stykker til sammenligningsgrundlags ml. Squeeze Boxen og CD-drevet.
Og man(d) var klar til kampstart kl. 1900, hvilket altid er prisværdigt.
Udstyret så således ud denne aften:







Klubbenskumme fryser, som poweramp.
Klubbens højttalere og kabler
Logitech Squeeze Box med modificeret PSU af Morten
Becker
BOTWS PSU med indbygget SBoster til Squeeze Box ( blev implementeret
senere i forløbet)
Erlends DAC/Pre
Erlends Heed CD-drev

I Part 1 stod kampen ml. cd-drev og Squeeze boxen - begge forbundet til DAC/
Pre´en. Henrik W. fortalte at Squeeze Boxen er blevet modificeret af Morten Becker –
primært strømforsyningen bl.a. med BlackGate. Erlend og Henrik havde fint sørget for
varieret musik til test via Squeeze boxen og CD-drevet; dejligt at se (en af
referentens kæpheste ”vær forberedt”  ) Squeeze boxen var connected via USB
kabel / indgang til DAC/Pre´en.
Efter de herrer Nilau og Johansen havde fået luft for deres egne frustrationer – så
kunne testen begynde 

Hvordan lød det så – Squeeze boxen lyder ganske udmærket, men er blot ikke
high-end i forhold til CD-drevet – der blev bl.a. givet udtryk for følgende blandt et
dejligt stort fremmøde på 21 personer:





Bedre dynamik via CD-drevet
Bedre overblik via CD-drevet
Mere ”fnidder” via Squeeze boxen
Bas – mere fysisk tilstede via CD-drevet

En af numrene, der blev afspillet via Squeeze boxen og CD-drevet var fra ” JAZZ AT
THE PAWNSHOP” - den blev afspillet nogle gange, da en venlig sjæl havde medbragt
en BOTWS PSU med indbygget SBoster til en Squeeze Box.
Dette gjorde Squeeze boxen klart mere konkurrence-dygtig ifht. CD-drevet – ”Gap´et
blev bestemt gjort mindre af en klasse PSU til denne Squeeze box – og det kan heller
ikke udelukkes at BlackGate kondensatorene i den modificerede PSU fra Morten
Becker, ikke var tilspillet tilstrækkeligt. Som altid – betyder en kvalitesstrømforsyning en hel del.
Så var det dømt kaffepause – og hvilken kaffepausen - med Dennis´ Irma-kvali kaffe
og småkager/ vanillekranse til at skylle alle ”løgn-historierne” ned med 

Part 2 – efter pausen - udstyr - ekstra




NAD M51 DAC/Pre
IBM 17” skræm
PC

Torben Balleby havde medbragt en kærkommen hemmelig gæst i form af en NAD M51
DAC/Pre, som blev streamet via en pc og der var sat en ”Ibber-man” skærm op, så
man kunne se hvad der lå på harddisken af gode ”varer”. Pc´en var connected via
HDMI på NAD M51´eren.
Testen rullede i gang med bl.a. Dire Straits / Mark K. – men noget var galt – det var
kontinueligt ekstra ”rum” på alt – meget kunstigt at lytte til. Torben gjorde
opmærksom på at der blev afspillet via et tillægs-software – JPLAY – dette blev
deaktiveret – og så skete der ”ting og sager” – det var tydeligt at PC/NAD M51
comboen nu spillede på et højt niveau – med stor luftighed og ”live”-stemning, men
måske også en lidt større fokusering fra øvre mellemtone og op ?
Tilkendegivelserne fra salen var bl.a. følgende:





Stor luftighed via NAD M51/PC´en
Større/mere naturlighed via CD-drevet
List slankere / mindre krop via pc
Knapt så meget ”slam” på kontrabassen via pc´en

Det var ikke annonceret at der også skulle være en ”surround” aften, men der var en
del tale under testen – der henstilles til at der ”kun” kan formidles meninger /

kommentarer i musik-pauserne og i selve pausen – det er ikke specielt respektfuld for
arrangøren/erne af arrangementet – eller for de medlemmer, der gerne vil lytte til
musikken – uanset at det efter ”nogens” mening lyder af r.. – på forhånd tak 
Næste klub-arr. er den 15. feb 2013 kl. 1900 hvor Christian opfordre medlemmerne til
at tage musik med – gerne orig. CD´er – de lyder som regel bedst. Det vil ikke blive
testet ”apparater” / kabler m.v. denne dag – dette er en musik-aften only 
Metrum Octave mini Dac. Det er en NOS dac til 6000kr. + Aune drev, og en anden
”kvali” Pre, hvis ikke klubbens Pre bliver klar – skal der spilles på.

Referent: Martin Ibenhard

Bestyrelsesmøde Storkøbenhavns Hi-fi Klub Hvidovre

16.01.2013

1. Deltagere:
Peter Hasselriis Sandberg (formand)
Martin Ibenhard (næstformand)
Mikael Søby (kasserer)
Jens Gregersen
Erlend Sæterdal
Jack (revisorsuppleant)
Dennis (arrangementsudvalget)
Torben Bækgård (referent)
2. Opfølgning på generalforsamling
Efter indgående at have diskuteret diverse; maden, øllet, div. bibeskæftigelser – gik
bestyrelsesmødet i gang.
Dagsordenen på mødet fulgte referatet fra generalforsamling – for også at følge op på
beslutninger og tiltag herfra.
Nilau foreslog på generalforsamlingen at anskaffe et buffertrin eller at indgangsimpedansen
på klubbens forforstærker hæves, så den kan håndtere alle kilder. Buffertrin er
udført/indkøbt.
På generalforsamlingen blev det besluttet at klubben på frivillighedsbasis blev mere aktiv,
således at mange deltager aktivt i planlægning af klubaftener – og at arrangementsudvalget
kun er koordinerende. Dette er måske faldet lidt til jorden – og engagementet har ikke været
så stort som håbet. Klubaftnerne er dog blevet ok besat og de manglende klubaftner falder
nok på plads. Der opfordres til større engagement – og kommende aftner blev vendt senere
på aftenen.
Martin I. foreslog på generalforsamlingen at der skulle monteres kvalitetsbananstik på vores
Duelund højttalerkabler. Dette er gjort.
Martin I. foreslog på generalforsamlingen at der skulle udskiftes af rca-stik på forforstærker
samt opmærkning af disse. Dette er efterfølgende gjort – og under stadig udvikling.
3. Kommende arrangementer:
Martin I. vil udsende oversigt over halvårets datoer/klubaftner. Dette er gjort.
Christian Belling har efter mødet arrangeret klubaften den 15. februar med Metrum Octave
mini Dac. Dette er en NOS dac. Dertil en Aune cd transport.
Peter forsøger at arrangere GroundSound til den 8. marts – dette er efterfølgende lykkedes.
Torben lægger 3 vejs højtalere til med mulighed for direkte tilkobling af enheder.
Torben B. og Jens G. kontakter Danmarks Hifiklub med henblik på arrangement i deres
lokaler på Gl. Kongevej.

Torben B. kontakter Morten fra High Perfomance med henblik på arrangement/lån af
apparater.
Jens G. kontakter Rene i Vassago med henblik på besøg.
Martin I. foreslog besøg hos en hifi entusiast i Silkeborg. Kørselsmuligheder overvejes.
Peter foreslog at man også låner/tester mainstream/populært udstyr i klubben.
Martin I. foreslog test af Thorhauge udstyr/forforstærker.
4. Eventuelt:
Klubbens anlæg blev diskuteret med følgende kommentarer.
Jens G. – klubben mangler riaa.
Jens G. – der er problemer med grammofonens quartzlock, han undersøger
reparationsmuligheder.
Dennis – klubben mangler digitalt kabel. Det blev besluttet at indkøbe et digital kabel af Jens
G. formedelst 200 kr.
Peter og Martin har ikke planlagt nogen omfordeling af opgaverne jf. generalforsamlingen.
Det blev foreslået at lave velkomstbrochure til at give til de evt. kommende/nye medlemmer,
der måtte være på klubaftnerne. Torben B. laver lille oplæg som vedhæftes dette referat.
Mikael S. udsender reminder til alle om indbetaling af kontingent. Det blev overvejet om
”betalt” liste skulle lægges på hjemmesiden.
Dennis og Stig vil koordinere opdatering af hjemmesiden.
Det blev vendt om hjemmesiden er for stor og kompleks – dette overvejes.
Jens G. foreslog at man har mere samarbejde med de øvrige hifiklubber i landet.

