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Stofa Næstved. 
 

 
                     Næstved, den 27. februar 2012. 

                     Bestyrelsens årsberetning 
for perioden 25. oktober 2011 – 26. marts 2012 aflagt af formanden på 
den ordinære generalforsamling 26. marts 2012. 
  

 

Brugerforeningen Stofa Næstved er ikke en 
antenneforening, men som ordet siger en 
brugerforening, der er kontaktled mellem 
brugerne af kabelnettet i Næstved og Stofa.  
Vi arbejder for brugernes indflydelse med 
argumenter og ved samarbejde.  

Foreningens hjemmeside www.brugerforening.dk 

 

 



 

2 

 

Stofa Næstved. 
 

 
 

 
 

Indholdsfortegnelse  side 2  
 

Beretningsperiode  side  3 
 

Bestyrelsen    side 3 
 

Bestyrelsesarbejdet  side 3 - 4 
 

Vedtægtsændringer  side 4  
 

Hjemmesiden   side 4 
 

Prøvekanal    side 4 
 

Kanalændringer   side 4 – 5 
 

Information fra Stofa  side 5 
 

13. januar 2012   side 5 
 

Butikken i Næstved  side 6 
 

Samarbejde med Stofa  side 6 
 

Møder med udbydere  side 6 
 

Medlemskontakt   side 7 
 

Afslutning    side 7  
 
 



 

3 

 

Stofa Næstved. 
 

 
Beretningsperiode. Beretningen dækker perioden fra generalforsamlingen 

24.oktober 2011 til 26. marts 2012.             
 
 

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.    
Michael Rex, bestyrelsessuppleant Valgt 24/11-2011. 
 

Bestyrelsesarbejdet. Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i beretnings-
perioden. 
Efter generalforsamlingen 24. oktober 2011 blev der 7. 
november 2011 afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, 
hvor bestyrelsen genvalgte Lindy Nymark Christensen 
til formand, Jacob Holm som næstformand, Kristoffer 
Petersen som kasserer og Flemming Møss som sekretær.      
 
Bestyrelsessuppleanterne har deltaget i bestyrelsens 
møder uden stemmeret. 
 
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. 
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Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder 
ligger på foreningens hjemmeside, hvor også udsendte 
pressemeddelelser er lagt ind. 
Foreningens vedtægter findes også på hjemmesiden 
 
 

Vedtægtsændringer. På generalforsamling 24. oktober 2011 blev bestyrel-
sens forslag til nye vedtægter enstemmigt vedtaget og 
blev endelig vedtaget på den ekstraordinære general- 
forsamling 21. november 2011. 

  
 Foreningens nye vedtægter betyder, at regnskabsåret 

følger kalenderåret og generalforsamlingen flyttes fra 
efteråret til foråret. 

 
Vedtægtsændringerne medfører også, at formand og 
kasserer bliver generalforsamlingsvalgte og derfor er 
hele bestyrelsen på valg ved denne generalforsamling. 
 
 

Hjemmesiden. Bestyrelsen arbejder på, at forbedre vores hjemmeside, 
som skal give brugerne oplysning om foreningens 
arbejde.  
Hjemmesiden skal ikke oplyse om kanaler og tekniske 
problemer, idet dette er Stofas ansvar.               
På brugerforeningens hjemmeside er der henvisning til 
Stofas hjemmeside. 

 
Bestyrelsen modtager gerne forslag til forbedring af vores 
hjemmeside, som du finder på www.brugerforening.dk 
 
 

Prøvekanal. Bestyrelsens ønske om en fast prøvekanal. har været en 
realitet siden oktober 2011.                                            
Det giver brugerne mulighed for at se et nyt program 
hver måned og dermed vurdere om nye kanaler skal 
stemmes ind ved kommende brugerafstemninger. 

  
 

Kanalændringer. Beslutningen i Folketinget om, at TV 2 fra 1. januar 2012 
skulle være betalingskanal og andre ændringer på kanal-
området betød, at Stofa besluttede indførelse af en ny 
pakke 2, hvilket betød at vi i Næstved fik 3 pakker i 
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stedet for hidtil kun 2 pakker. Det medførte samtidig, at 
nogle analoge kanaler måtte udgå for at skaffe plads til 
den nye pakke 2 (1 analog kanal kan erstattes af 6 digita-
le kanaler). 

 
 Brugerforeningen var enig med Stofa i, at det var en god 

ide´ med 3 pakker og med TV 2 i pakke 1.                                    
Vi var i bestyrelsen også klar over, at der ville blive kritik 
af, at der forsvandt analoge kanaler. 

 
 

Informationen fra Stofa, Stofa udsendte i slutningen af november 2011 en skrivelse 
til brugerne i Næstved om kanalændringerne i januar 2012. 

 Det var en så dårlig udformet og uforståelig skrivelse, som 
Stofa senere i pressen måtte beklage. Det havde været godt 
hvis Stofa inden udsendelse havde bedt Brugerforeningen 
om en udtalelse. I stedet for information blev der tale om 
total forvirring, som holdt formand og flere bestyrelses-
medlemmer i stor kontakt med vore medlemmer. 

 
 

13. januar 2012. Fredag, den 13. januar 2012 blev store kaosdag for Stofa-
brugerne i Næstved. Alle kanaler blev omlagt denne dag 
og analoge kanaler, som Sverige 1, 2 og 4, Norge 1 og 2, 
Tyske NDR, RTL samt CNN. 

  
 Der var telefonstorm hele weekenden, idet mange ældre 

brugere ikke kunne finde kanalerne og igen andre, som 
var vrede over de kanaler, der var fjernet fra anlægget.  

 
        Jeg har haft i alt 238 telefoniske henvendelser og 24 mail 

på de godt 2 måneder siden omlægningerne fandt sted, 
nogle dage har der været over 20 henvendelser. Jeg er 
ikke ansat i Stofa, men de sidste 2 måneder har jeg været 
næsten fuldtidsbeskæftiget. 

 
 Brugerforeningen har overfor Stofa fremført, at kanalom-

lægninger på en fredag ikke skal finde sted, idet mange 
brugere så må sidde i weekenden uden at kunne se TV, 
fordi der stadig er mange ældre brugere, der ikke er i 
stand til at kanalsøge og finde de kanaler som de har i 
deres pakker. Stofa holder jo ikke åben i weekenden. 
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Butikken i Næstved. Ledelsen i Stofa har besluttet, at lukke butikken i Næstved, 
hvilket er sket fra 01. marts 2012. Arbejdsopgaverne i 
kundecentret er overført til Aarhus og Aalborg.                                       
Brugerforeningen har i skrivelse til ledelse og direktion i 
Stofa gjort indsigelse imod lukningen og påpeget den 
dårlige service brugerne i Næstved oplever, samt anmodet 
om en forhandling med Stofa.                                           
Stofa har behandlet vores henvendelse ved at indbyde til et 
møde. 

 
 

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.  

  
 Vi har været igennem en meget svær periode siden 

november 2011, som er beskrevet ovenfor og vi vil gøre 
en stor indsats for at komme i kontakt med ledelsen i 
Stofa med henblik på at skabe forståelse for brugernes 
problemer og frustrationer, så vi undgår de samme fejl 
fremover. Vi opgiver ikke så let.  

  
 Samarbejdet med vores kontaktperson Nils Henriksen fra 

Stofa oplever vi som godt og loyalt. 
 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 til ledelsen i Stofa. 

 
 

Møder med udbydere. Bestyrelsen har i forbindelse med et bestyrelsesmøde haft 
møde med VIASAT, hvor vi er blevet orienteret om de 
programmer udbyderen kan tilbyde. 

 
 Formand og næstformand har efter anmodning fra MTV 

haft et møde, som handlede om gensidig orientering og 
samarbejde. MTV var særlig interesseret i, at få deres 
børnekanal Nickelodeon ind på en bedre placering. På 
grund af pladsmangel på anlægget, har ønsket ikke kunne 
imødekommes.  

 Kanalen ligger som digital bonuskanal sammen med VH1   
i pakke 3. 
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Medlemskontakt.  Udover den kontakt fra medlemmer, som er nævnt oven-

for, har der også været mange henvendelser, som finder  
det meget besværligt at få kontakt til Stofa på grund af  
lang ventetid på telefon. Det er ligeledes et stort problem 
for ældre brugere, at der skal træffes så mange valg på 
telefonen undervejs, idet mange ikke forstår de spørgsmål, 
der bliver stillet. 

 Der har været henvendelser om besvær med at finde mail-
adresse på hjemmesiden og problemer med indstillinger på 
zaptorboksen. Jeg har personligt undersøgt ventetiden på 
telefon og oplevede en dag at vente 56 minutter.             
Jeg finder kontakten med medlemmerne god og nyttig. 

 
Afslutning. Tak til Nils Henriksen for samarbejdet i det forløbne år 

og for deltagelse i bestyrelsesmøderne, samt lån af loka-
ler til afvikling af bestyrelsesmøderne.  
Tak til bestyrelsen for et godt og loyalt samarbejde.        
Det har været en fornøjelse at komme til møderne og 
møde den åbenhed og samarbejdsvilje alle udviser.  
Det har været et godt og udviklende arbejdsår.  
Tak for det. 
Bestyrelsen overlader hermed beretningen til generalfor-
samlingens videre behandling. 
 

   På bestyrelsens vegne 
 

                Lindy Nymark Christensen                                 
                                 Formand.                      

 


