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Stofa Næstved. 

 
                                                                                                Næstved, den 29. februar 2015. 

                                                          

                     Bestyrelsens årsberetning 
for perioden 30. marts 2015 – 21. marts 2016 aflagt af formanden på 

den ordinære generalforsamling 21. marts 2016. 

 

 

 
 

  
 

Samarbejde, forståelse og fællesskab 
er vejen til de bedste løsninger.                                    

 
 

 

  
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 

 Brugerforeningen Stofa Næstved. 

 
 

http://www.brugerforening.dk/
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Stofa Næstved. 

 

 
 

Beretningsperiode. Beretningen dækker perioden fra generalforsamlingen       

31. marts 2015 – 21. marts 2016.             
 

 

Bestyrelsen. Bestyrelsen består af følgende medlemmer.                            

Lindy Nymark Christensen, formand. Valgt   2010.  

Jacob Holm, næstformand.                   Valgt   2010.   

Kristoffer Petersen, kasserer.                Valgt 2010.   

Flemming Møss, sekretær. Valgt    2003.     

Rebecca Hindholm, bestyrelsesmedlem.  Valgt  2012.  

Helge Lütjens, bestyrelsessuppleant.  Valgt 2006.    

Michael Rex, bestyrelsessuppleant Valgt  2011. 
 

 

Bestyrelsesarbejdet. Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder i beretningspe- 

 rioden. 
 

Efter generalforsamlingen 30. marts 2015 blev der 13. april 

2015 afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor 

bestyrelsen genvalgte Jacob Holm som næstformand og 

Flemming Møss som sekretær.      
 

På bestyrelsesmødet 19. oktober 2015 godkendte bestyrel-

sen, at bestyrelsessuppleant Helge Lütjens blev slettet som 

bestyrelsessuppleant på grund af sygdom. 

Bestyrelsessuppleant Michael Rex meddelte 30. december 

2015, at han ikke ønskede genvalg på den kommende ge-

nerelforsamling. 

 

Bestyrelsen valgte Kristoffer Petersen som ny næstfor-

mand på bestyrelsesmødet 25. januar 2016. Jacob Holm 

har fra 01. februar 2016 fået ansættelse i Stofa og finder 

derfor ikke foreneligt, at være medlem af Brugerforenin-

gens bestyrelse og genopstiller derfor ikke til genvalg på 

denne generalforsamling 
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Stofa Næstved. 

 
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 tilbyder 

følgende arbejdsværktøjer stillet til rådighed.                                                                          

• Får sin internetforbindelse opgraderet til den   

    hurtigste Stofa udbyder.    

                                             • Får en Stofa 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. 
 

Referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder 

ligger på foreningens hjemmeside. 
 

Foreningens vedtægter findes også på hjemmesiden 
 

 

Hjemmesiden. Hjemmesiden skal oplyse om foreningens aktiviteter og ikke 

om kanaler og tekniske problemer, idet dette er Stofas 

ansvarsområde.               
 

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 
  

 

Kanalændringer. Kanalændringerne for 2016 blev foretaget i brugerforeningens 

område 16. december 2015, hvor der skete enkelte ændringer, 

som ikke havde den store betydning for vores område.  
  

 Kanalændringerne gav ikke så mange henvendelser til forenin-

gen denne gang, hvilket måske skyldes omlægningen til digitale 

kanaler, eller medlemmerne er blevet dygtigere til at kanalsøge.         
 

 

Stofa Event Tour              Der har ikke i 2015 været Event Tour besøg i Næstved. 

                                                  I 2016 finder besøgene sted 04.- 05. april 2016 i Arena  

                                                  Næstved. 

http://www.brugerforening.dk/
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Stofa Næstved. 

 
 Stofa udsender personlige indbydelser til medlemmerne, 

 som ved flere stande kan få personlig information  og 

 vejledning om Stofas produkter. Der bydes også på 

 kartoffelsalat og frikadeller.  
 

  

Stofa Sjælland i Ringsted Stofa har sit hovedkvarter på Sjælland i Ringsted på 

adressen Jættevej 50, 1.tv., 4100 Ringsted. 
 

  

Stofa programdag Stofas programdag blev afholdt 11. september 2015 på 

Hotel Comwell i Kolding 
 

 I programdagen deltog antenneforeninger, brugerforenin-

ger og programudbydere efter indbydelse fra Stofa. Jacob 

Holm, Kristoffer Petersen, Flemming Møss og jeg selv 

deltog fra Næstved 
   

 Vi fra Næstved synes at det var et godt arrangement.  

 

 Prioriteringen omkring præsentationen af Mit TV burde 

have haft en større bevågenhed. 

 

  Der blev endvidere brugt en masse akademiske ord, som 

burde have været danske.  

 

 Men generelt var der en meget stor åbenhed fra Stofas side 

og de skal de have ros for. 

 

 Programdagen i 2016 finder sted 30. september 2016 på 

Hotel Comwell i Kolding 
 

 

 

Samarbejde med Stofa. Stofas kontaktperson i beretningsperioden har været Carsten   

Haun Larsen. Kontaktpersonen fra Stofa har deltaget i 6 

bestyrelsesmøder i beretningsperioden, hvilket er en meget 

flot deltagelsesprocent. 
  

 Det er vigtigt, at brugerforeningen har et godt samarbejde 

med Stofa, fordi Stofa ejer af sendenettet og alene bestem-

mer hvilke kanaler der skal udsendes på nettet.  
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Stofa Næstved. 

 
 Vi har stadig problemer med, at Stofa henviser til os, som 

antenneforening, hvilket skaber forvirring hos medlem-

merne, som bliver meget frustrerede, når vi så fortæller, at 

det er Stofa der ejer nettet og vi alene er et rådgivende 

organ, der varetager medlemmernes interesser ved møder 

og forhandlinger. 
  

 Samarbejdet med vores kontaktperson Carsten Haun Larsen 

 fra Stofa oplever vi som særdeles godt og loyalt.  
  

 Vi ønsker et fortsat godt samarbejde med Stofa, som 

også fortsat skal udbygges til ledelsen i Stofa. 

 

 

Brugerforeningens fremtid. Der foregår for tiden overvejelser i Stofa om brugerfore-

ningernes fremtid. Stofa overtager flere anlæg fra anten-

neforeninger og der er for tiden følgende brugerforenin-

ger på Sjælland: Skælskør, Sorø, Slagelse, Tuse, Jyllin-

ge, Helsingør, Vest Amager og Næstved.  

 Der er brugerråd alle steder, nogle er udpeget og igen 

andre valgt på en generalforsamling.  

  

 Stofa's mål med vurderingen omkring brugerråd er at 

skabe en mere ensartet og tilsvarende struktur med det 

formål at give en endnu bedre service til kunderne samt 

øge samarbejdet på tværs af brugerrådene og Stofa. 

 

 Brugerforeningen Stofa Næstved har altid været en bru-

gerforening. Den blev oprettet efter Stofas overtagelse af 

Næstved by fællesantenneanlæg fra Næstved Kommune  

ved kontrakt af 05. oktober 1995 og har således til okto-

ber fungeret i 21 år. 

  

 Der foregår for tiden forhandlinger med regionsledelsen 

i Ringsted og formændene i de 9 brugerforeninger med 

henblik på at skabe ensartede vilkår for alle brugerfore-

ninger.  

 

 Bestyrelsen kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse 

mere konkret om, hvad det kan komme til at betyde for 

Brugerforeningen Stofa Næstved. 
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Stofa Næstved. 

 
Deltagelse i møder Rebecca, Kristoffer og Lindy deltog i det første møde i 

Region Øst for Stofa ejede anlæg 12. november 2015. 

 

 Formanden deltog i et møde med Stofa i Ringsted 26. 

november 2015. 

 

 Formand og kasserer deltog i et julemøde hos Stofa i 

Ringsted 18. december 2015. 

 

Formanden deltog i et regionalmøde med formændene for 

de regionale brugerråd 12. januar 2016. 
  

 

Medlemskontakt.  Der har i beretningsperioden været følgende henvendelser 

fra medlemmerne: 10 personlige henvendelser, 36 telefoni-

ske henvendelser, 16 henvendelser på mail og 1 henvendel-

se pr. brev. Hvilket er et fald på 135 i forhold til 2014/15. 

 

 Der er ingen tvivl om at de mange færre henvendelser 

skyldes Stofas overgang til digitaliseringen, som har 

betydet, at der i forbindelse med kanalændringer ikke 

falder så mange kanaler ud, samt en forbedret service hos 

Stofa, som tager kundernes henvendelser alvorligt. 
  

 De fleste henvendelser drejer sig om tekniske problemer, 

og hjælp til at få løst problemer i forhold til Stofa. Især om 

fejlagtige informationer fra Stofa, hvor det stadig er oplys-

ningerne om, at det er Brugerforeningen, der har besluttet 

hvilke kanaler der skal fjernes fra pakkerne og ændringer i 

pakkerne, samt problemer med fakturaer. Det giver 

medlemmerne en uheldig oplevelse af kontakten med 

Stofa. Medlemmerne forventer en god service og kan 

udbyderen ikke levere den, så finder de en anden udbyder. 
  

 Bestyrelsen finder kontakten med medlemmerne god og 

nyttig.  Det er især af stor betydning, at medlemmer har et 

sted at rette henvendelse til, når de føler, at de ikke får det, 

de efterspørger hos Stofa. Stofa er den eneste udbyder, som 

har en medlemsvalgt personkreds, der er bindeled mellem 

udbyder og bruger, hvilket på længere sigt kan komme til 

at betyde mere end vi i dag er klar over. 
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Stofa Næstved. 

 
 Brugerforeningen har et godt indblik i medlemmernes  

 daglige TV problemer, som vi i dialog med Stofa kan give 

videre, så der kan ske forbedringer til glæde for alle. 

  

 Nedenfor er vist i tabelform henvendelserne i 2015, 2014, 

2013 og 2012. 

                       Henvendelser i 2015/16 

Personlige  Telefoniske     Mail    Breve 

      10        36      16        1 

 

                        Henvendelser i 2014/15 

  Telefoniske           Mail   Breve 

          180             17       1 
 

 

                        Henvendelser i 2013/14 

  Telefoniske           Mail   Breve 

           64             10       0 

 

                        Henvendelser i 2012/13 

    Telefoniske           Mail   Breve 

          109             15       3 
 

 

Afslutning. Tak til Alexander Nørgaard-Madsen og Carsten Haun 

Larsen for samarbejdet i det forløbne år. 
 

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.  
 

Bestyrelsen overlader hermed beretningen til generalfor-

samlingens videre behandling. 
 

   På bestyrelsens vegne 
 

                Lindy Nymark Christensen                                 

                                 Formand.                      

 


