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Sammenslutningen af Radio- og TV-brugere 
på Stofanettet i Næstved Kommune. 

 

                       Næstved, den 15. oktober 2011. 

                     Bestyrelsens årsberetning 
         for perioden 18. november 2010 – 24. oktober 2011                    
aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24.oktober 2011. 

  

 

www.brugerforening.dk 
Velkommen til Brugerforeningens ny hjemmeside. 
Brugerforeningen hedder i virkeligheden Sammenslutningen af Radio- og TV-brugere på 
Stofanettet i Næstved Kommune, men for nemheds skyld bruger vi navnet Brugerforening til 
daglig! 

På hjemmesiden kan du som bruger orientere dig om foreningens virke. Du kan også finde en 
række praktiske oplysninger, referater fra bestyrelsesmøder og meget andet. Plus naturligvis link til 
Stofas hjemmeside. hvor du kan finde oplysninger om programpakker, priser og meget andet. 

Hjemmesiden er let overskuelig, husk i øvrigt, at forslag til hjemmesiden altid modtages med tak! 
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Sammenslutningen af Radio- og TV-brugere 
på Stofanettet i Næstved Kommune. 

 

Beretningsperiode. Beretningen dækker perioden fra generalforsamlingen     
17. november 2010  til 03. oktober 2011.                   
Eventuelle begivenheder i perioden 03. oktober 2011 og 
frem til generalforsamlingen 24. oktober 2011 bliver der 

orienteret mundtligt om på generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen. Bestyrelsen består af følgende medlemmer.                            
Lindy Nymark Christensen, formand. Valgt17/11-2010.  
Jacob Holm, næstformand.                   Valgt17/11-2010.   
Kristoffer Petersen, kasserer.                Valgt17/11-2010.   
Flemming Møss, sekretær. Valgt     10- 2003.     
Bjarne Larsen, bestyrelsesmedlem.      Valgt17/11-2010.  
Helge Lütjens, bestyrelsessuppleant.  Valgt17/11-2010.    

 

Bestyrelsesarbejdet. Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i beretnings-
perioden. 

Efter generalforsamlingen 17. november 2010 blev der   
17. januar 2011 afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, 
hvor bestyrelsen valgte Lindy Nymark Christensen til 
formand, Jacob Holm som næstformand, Kristoffer 
Petersen som kasserer og Ane Vigen som sekretær.     
Ane Vigen meddelte efterfølgende, at hun ikke ønskede 
at være sekretær. Bestyrelsen valgte i stedet Flemming 
Møss. 

Bestyrelsessuppleanterne har deltaget i alle bestyrelsens 
møder uden stemmeret. 
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Ane Vigen meddelte i april 2011, at hun ønskede at træk-
ke sig fra bestyrelsen, hvilket bestyrelsen tog til efterret-
ning og suppleanten Bjarne Larsen indtrådte i bestyrelsen. 

Bestyrelsen ønsker åbenhed om de tilbud, som besty-
relsen tilbydes af Stofa, derfor er det også naturligt at 
oplyse, at Stofa til formanden, næstformanden, 
kassereren og de to bestyrelsesmedlemmer tilbydes 
følgende arbejdsværktøjer stillet til rådighed.                                                                          
• Får sin internetforbindelse opgraderet til den hurtigste                     
Stofa udbyder.                                                                 
• Får en Zaptor boks stillet til rådighed.                            
• Får alle de temapakker som Stofa udbyder. 
Bestyrelsen er ikke forpligtiget til at sige ja til disse 
muligheder, men kun hvis de selv ønsker at modtage 
tilbuddet. 

Oplysningerne fremgår af foreningens hjemmeside. 

Bestyrelsesreferaterne er ligeledes lagt ind  på forenin-
gens hjemmeside. 

 

Vedtægtsændringer. På sidste års generalforsamling bad dirigenten Frank 
Møller Nielsen bestyrelsen sørge for, at vedtægterne 
bliver bragt i balance med det, der sker i det daglige. 

 

 Bestyrelsen nedsatte derfor på det konstituerende 
bestyrelsesmøde et vedtægtsudvalg, der fik til opgave 
at fremkomme med forslag til nye vedtægter. 

 Udvalget kom til at bestå af formand og næstformand, 
som efter nogle møder kunne forelægge et udkast til 
nye vedtægter på bestyrelsesmødet 07. marts 2011, 
hvor det blev besluttet at udvalget skulle arbejde videre 
med forslaget. Det blev ligeledes vedtaget, at navnet 
ændres til Brugerforeningen Stofa, Næstved. 

  
 Det endelige forslag til nye vedtægter blev forelagt 

Stofa til høring, som godkendte forslaget. Bestyrelsen 
godkendte forslaget på bestyrelsesmødet 02. maj 2011 
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og anbefaler forslaget godkendt på generalforsamlin-
gen. 

 Næstformand Jacob Holm vil forelægge de nye ved-
tægter for generalforsamlingen. 

 
 

Ny hjemmeside. Bestyrelsen nedsatte på bestyrelsesmødet 07. marts 
2011 et hjemmesideudvalg bestående af kasserer og 
næstformand. Udvalget fik til opgave at komme med 
forslag til en ny hjemmeside. 

 
 Bestyrelsen fik forelagt to forslag til ny hjemmeside på 

bestyrelsesmødet 02. maj 2011 og valgte x-netdesign 
udgaven, som den der skulle arbejdes videre med. 

 
 Den endelige godkendelse og beslutning om hjemmesi-

dens ibrugtagning blev truffet på bestyrelsesmødet 29. 
august 2011 og hjemmesiden gik i luften i begyndelsen 
af september 2011 som www.brugerforening.dk 

 
 

DK-4 I december 2010, efter næsten 1 års fravær på grund af 
konflikt, vendte DK-4 tilbage på skærmen hos de brugere, 
som havde pakke 2. DK-4 overtog Viasat nature, Crime 
kanalens plads, idet denne kanal havde en lavere place-
ring i brugerundersøgelsen.                               
De brugere som havde betalt for DK-4 i konfliktperioden 
fik modregnet kr. 149,25 på den udsendte faktura i juni 
2011. Det var til stor glæde for mange, at den konflikt 
blev løst til alles tilfredshed. 

 

Prøvekanal. Bestyrelsen har længe haft et ønske om at få en fast 
prøvekanal, som giver brugerne mulighed for at se nye 
programmer og dermed vurdere om nye kanaler skal 
stemmes ind ved kommende brugerafstemninger. 

 Det er lykkedes gennem samarbejdet med Stofa, at få 
etableret en fast prøvekanal fra 3. oktober 2011, hvor der 
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den første måned sendes musikprogrammet The Voice. 
The Voice TV er Danmarks musik tv-kanal med 24 
timers hit-musik. 

 

Samarbejde med Stofa Det er vigtigt, at brugerforeningen har et godt samarbejde 
med Stofa, idet Stofa som ejer af sendenettet, kan bestem-              
me hvilke kanaler der skal sendes på nettet. Det er derfor 
glædeligt, at vi fra brugerforeningen oplever et rigtigt godt 
samarbejde med Nils Henriksen fra Stofa. 

 Nils Henriksen deltager i alle vores bestyrelsesmøder og 
bestyrelsen oplever, at der bliver lyttet til os og vi bliver 
taget alvorligt. Vi ønsker det gode samarbejde forsat og 
udbygget. 

 Brugerforeningen har deltaget i Stofas fremtidsseminar
 i juni 2011 på Hotel Kong Frederik II i Slagelse og i Stofas
 programdag i Horsens i september. 

Bestyrelsen prioriterer deltagelse i disse arrangementer 
højt, idet vi møder andre antenneforeninger og program-
udbydere, som vi har stort udbytte af, at lære at kende og 
lytte til. 

 

Møder med udbydere. Formand og næstformand har haft møder med Viasat, SBS 
og MTV efter anmodning fra dem. Møderne har handlet 
om gensidig orientering og samarbejde med udbyderne. 

 Møderne har medført, at foreningen, som tidligere omtalt, 
har fået Stofa til at oprette en prøvekanal, hvor udbydernes 
tilbud, kan vises for seerne en måned ad gangen.  På denne 
måde kan sådanne møder medvirke til at udbygge samar-
bejdet med udbyderne, så vi får den bedst mulige informa-
tion om de udbudte programmer. 

 TV-2 v/Jacob Holm har den sidste ½ time på et bestyrelses-
møde orienteret bestyrelsen om virksomheden TV-2.    
Bestyrelsen har besluttet at andre udbydere, som retter hen-
vendelse til bestyrelsen også får samme tilbud.  
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Medlemskontakt. Der har været en del kontakt fra medlemmer, som har 
fundet det meget besværligt at få kontakt til Stofa på grund 
af lang ventetid på telefon. Langt de fleste henvendelser 
har drejet sig om problemer med forståelsen af de tilsendte 
fakturaer. En enkelt henvendelse har omhandlet problemer 
med tilbagebetaling af et opkrævet tilslutningsgebyr efter 
genhusning og tilbageflytning til Engparken. En enkelt 
henvendelse har omhandlet et medlem, som fejlagtigt har 
fået lukket for sin TV pakke på grund af manglende beta-
ling, men det viste sig at være en fejl fra Stofas side.        
De fleste problemer er blevet løst på tilfredsstillende måde 
i samarbejde med Stofa. 

 

Indbydelser. Formanden med ledsager har været inviteret af Viasat 
til overværelse af The Wall 7. maj 2011 i Parken, samt 
inviteret af TV-2 til TopCharlie i Parken 14. maj 2011. 
Deltagelse i sådanne indbydelser giver også mulighed 
for at skabe netværk. 

 

Afslutning. Tak til Nils Henriksen for samarbejdet i det forløbne år og 
for deltagelse i bestyrelsesmøderne, samt lån af lokaler til 
afvikling af bestyrelsesmøderne.  

Tak til bestyrelsen for et godt og loyalt samarbejde.        
Det har været en fornøjelse at komme til bestyrelsesmøder-
ne og møde den åbenhed og samarbejdsvilje alle udviser. 
Det har været et rigtigt spændende arbejdsår. Tak for det. 

Bestyrelsen overlader hermed beretningen til generalfor-
samlingen videre behandling. 
 

   På bestyrelsens vegne 
 

                Lindy Nymark Christensen                                 
                                 Formand.                      

 


