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Brugerforeningen Stofa Næstved. 

 
                                                                                                Næstved, den 12. marts 2018 

                     
               Bestyrelsens årsberetning 
 

for perioden 20. marts 2017 – 12. marts 2018 aflagt af formanden på 
den ordinære generalforsamling 12. marts 2018. 
 
 
 
 

  
 

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

  Foreningens hjemmeside www.brugerforening.dk 

 Brugerforeningen Stofa Næstved. 
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Brugerforeningen Stofa Næstved. 

 

 
 

Beretningsperiode. Beretningen dækker perioden fra generalforsamlingen        
20. marts 2017 – 12. marts 2018.             

 
 

Bestyrelsen. Bestyrelsen består af følgende medlemmer.                            
Lindy Nymark Christensen, formand. Valgt 2010.  
Kristoffer Petersen, Næstformand. Valgt 2010. 

 Hanne Hansen, kasserer.                Valgt 2016. 
 Flemming Møss, sekretær. Valgt 2003.     

Rebecca Pertou, bestyrelsesmedlem.   Valgt  2012. 
 Per John Hansen, 1 bestyrelsessuppleant.  Valgt 2016.    

Elise Linde Olsen, 2 bestyrelsessuppleant Valgt  2016. 
 
 

Bestyrelsesarbejdet. Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder i beretningsperioden. 
 
Efter generalforsamlingen 20. marts 2017 blev der 03. april 2017 
afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen en-
stemmigt genvalgte Kristoffer Petersen som næstformand og 
Flemming Møss som sekretær. 
 
Bestyrelsen har i beretningsperioden især været beskæftiget 
med drøftelser om brugerforeningens fremtid, som omtales 
andet sted i beretningen. Vi har ligeledes drøftet, hvad 
bestyrelsen kan gøre for, at få flere medlemmer til Stofa og 
hvad vi kan gøre for at holde på de medlemmer vi har. Vi har 
det sidste år holdt medlemstallet på ca. 15000. Der arbejdes på 
fra Stofas side, at få flere medlemmer, hvilket bestyrelsen fuldt 
ud støtter.  
     
Bestyrelsen ønsker åbenhed om de tilbud, som bestyrelsen 
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.                                                                   
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Brugerforeningen Stofa Næstved. 

 
• 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 

  
 

Infokanalen. Brugerforeningen har sin egen infokanal, som ligger på kanal 
29 eller 31. På infokanalen kan du læse information fra 
Brugerforeningen, herunder henvisning til foreningens 
hjemmeside, bestyrelsesmedlemmernes telefonnumre og 
telefonnummer for kontakt til Stofa. Annonceringen af denne 
generalforsamling har også kunne læses på kanalen. 

  
 På infokanalen kan du også høre P4 Sjælland. 
  
 

Stofa Event Tour               Der har været Event Tour besøg i Næstved 05.- 06.  
                                             Februar 2018 i Arena Næstved. 

                                               Stofa udsender personlige indbydelser til medlemmerne,                    
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Brugerforeningen Stofa Næstved. 

 
                                                      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 nedlægger sit hovedkvarter på Sjælland i Ringsted på 
adressen Jættevej 50, 1.tv., 4100 Ringsted medio marts 
2018. Det administrative personale er blevet afskediget og 
det øvrige personale har fået juridisk arbejdsplads hos Boxer 
i København og i Kolding. Stofa har opkøbt Boxer. 

 
  

Stofa programdag Stofas programdag blev afholdt 29. september 2017 på Slet 
Parkvej 5-7 8310 Tranbjerg, som er Stofa nye hovedkvarter, 
der er flyttet fra Horsens til Aarhus. 

 
 I programdagen deltog antenneforeninger, brugerforenin-

ger/brugerråd og programudbydere efter indbydelse fra 
Stofa. Kristoffer Petersen, Flemming Møss, Rebecca Pertou, 
og jeg selv deltog fra Næstved. 

   
 Der var både gode og mindre gode erfaringer med stofa-

dagen denne gang, der blev afholdt som et endagsaren-
gement, hvilket betød og nogle deltagere var taget hjem-
mefra midt om natten og først ville være hjemme igen midt 
om natten 

 

 Stofas medarbejdere havde gjort et stort stykke arbejde for 
at gøre dagen så god som mulig for deltagerne, men vi vil 

 anbefale Stofa til at vende til tidligere tiders afvikling af 
Stofadagen. 

 
Samarbejde med Stofa. Stofas kontaktperson i beretningsperioden har været Carsten   

Haun Larsen. Kontaktpersonen fra Stofa har deltaget i 6 af 7 
bestyrelsesmøder i beretningsperioden, hvilket er meget flot 
deltagelsesprocent. 

 Det er vigtigt, at Brugerforeningen har et godt samarbejde 
med Stofa, fordi Stofa er ejer af nettet og alene bestemmer 
hvilke kanaler der skal udsendes på nettet.  

  

 Vi har fortsat problemer med, at Stofa henviser til os, som 
antenneforening, hvilket skaber forvirring hos medlem-
merne, som bliver meget frustrerede, når vi så fortæller, at 
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Brugerforeningen Stofa Næstved. 

 
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 er gået næsten 4 år med forhandlinger, inden der blev 
opnået enighed om de fremtidige brugerforeninger, mellem 
Stofa og følgende brugerforeninger/brugerråd på Sjælland: 
Skælskør, Sorø, Slagelse, Tuse, Jyllinge, Helsingør, Vest 
Amager, Dragør, Rødby og Næstved.  

  
 Udkast til nye vedtægter og brugerforeningsaftaler blev 

godkendt på et formandsmøde i Ringsted 30. august 
2017, således, at de enkelte brugerforeninger skal have 
godkendt deres vedtægter i Stofa og der skal indgås en 
brugerforeningsaftale med hver enkelt brugerforening.  

  
 Vi har fået godkendt vores vedtægter i Stofa og derfor 

håber bestyrelsen også, at generalforsamlingen i dag god-
kender bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De nye 
vedtægter betyder, at vi stort set kan fortsætte arbejdet i 
foreningen som hidtil, dog uden medlemmerne skal betale 
kontingent. 

 
 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 
oktober fungeret i 23 år og vil nu kunne fortsætte næsten 
uforandret i de kommende år, hvis vedtægterne vedtages i 
aften. 

  
  Det kan således blive en god aften for Brugerforeningen 

Stofa Næstveds fremtid i aften. 
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Brugerforeningen Stofa Næstved. 

 
 

Deltagelse i møder Lindy deltog 03. maj og 30. august 2017 i formandsmøder 
hos Stofa i Ringsted.  

 

  Formanden deltog i et julemøde hos Stofa i Ringsted 15. 
december 2017. 

  
 

Medlemskontakt.  Der har i beretningsperioden været følgende henvendelser 
fra medlemmerne: 1 personlig henvendelse, 75 telefoniske 
henvendelser, 4 henvendelser på mail og 2 henvendelser pr. 
brev og 1 pakke. Hvilket er nøjagtig samme antal 
henvendelse som i 2016. Der er brugere, som er begyndt at 
sende pakker med bokse mm til foreningen, som skal til 
Stofa, hvilket sikkert skyldes, at det er foreningen der 
kommer frem, når der søges på Stofa. Det må Stofa prøve at 
få ændret. 

 

 Der er fortsat en del henvendelser om at få nabokanalen 
(Norge 1) tilbage, ligesom der var henvendelser omkring 
Eurosports forskudte udsendendelse af tennis fra USA-open. 

  

 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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Brugerforeningen 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 2017, 2016, 2015, 
2014, 2013 og 2012. 

 
                       Henvendelser i 2017 
Personlige
 

Telefoniske     Mail    Breve/pakke      

         1          75         4        2 + 1 
 

 

                       Henvendelser i 2016 
Personlige
 

Telefoniske     Mail    Breve 

         1          68        12        2 
 

                       Henvendelser i 2015 
Personlige
 

Telefoniske     Mail    Breve 

         3          24        12        1 
 
 

                       Henvendelser i 2014 
Personlige
 

Telefoniske     Mail    Breve 

         0        180        17        1 
 

                       Henvendelser i 2013 
Personlige
 

Telefoniske     Mail    Breve 

         0          64        10        0 
 
 

                       Henvendelser i 2012 
Personlige
 

Telefoniske     Mail    Breve 

         0         109        15        3 
 

 
Afslutning. Tak til medarbejderne på Ringsted kontoret 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.  
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Brugerforeningen Stofa Næstved. 

 
 

 Det har været et godt og udviklende arbejdsår, som giver    
   Fremtidsmuligheder for Brugerforeningen Stofa Næstved.  
 

Bestyrelsen overlader hermed beretningen til generalforsam-
lingens videre behandling. 

 

      På bestyrelsens vegne 
 

   Lindy Nymark Christensen                                 
                     Formand.                      


