
 
 
 
 

 
Referat af brugerforeningens generalforsamling, mandag den 

24. oktober 2011 på Hotel Kirstine i Næstved 
 
 
 
 
Der var mødt 23 stemmeberettiget op. 
 
 

1. Velkomst ved formanden: 
Lindy Nymark bød de fremmødte velkommen. 

 
2. Valg af dirigent: 

Frank Møller Nielsen blev foreslået af bestyrelsen, og han blev valgt. 
Dagsordenen blev gennemgået, herefter blev det konstateret at generalforsamlingen var ind-
kaldt i tide. 

 
3. Bestyrelsens beretning: 

Beretningen bliver offentliggjort på hjemmesiden separat fra dette referat. 
 
Michael Rex: Roste foreningens arbejde og anbefalede at beretningen blev godkendt. 
Per Dalsgaard: Spurgte til ændringerne i vedtægterne, men dette blev gemt til senere. 
 
Beretningen blev efterfølgende enstemmigt godkendt. 

 
4. Godkendelse af det reviderede regnskab: 

Kristoffer Petersen gennemgik foreningens regnskab for det seneste år. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden spørgsmål. 
 

5. Indkomne forslag: 
 

a. Forslag til nye vedtægter fra bestyrelsen: 
Forretningsgangen ved vedtagelse af nye vedtægter blev gennemgået af Frank Møller 
Nielsen, hvorefter Lindy Nymark gennemgik de nye vedtægter. 
 
Helge Christensen: Hvorfor skal formand og kasserer ikke vælges hvert år af generalfor-
samlingen, når man vil give denne mere magt: LN: Det er almindelig foreningsskik at 
formand og kasserer vælges forskudt. 
 
Egon Rasmussen: Omlægning af regnskabsåret, betyder det, at næste regnskabsår kun er 
½ år: Ja. 
 
Ida Marker: Hvert medlem har pligt til at betale det kontingent…., skal man stadig betale 
det. LN gennemgik forholdet omkring kontingentet. 
 

        Næstved, den 30.oktober 2011. 

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



Ida Marker: Indsendelse af forslag kan ske til alle bestyrelsesmedlemmer – passer det: 
Det er som tidligere. 
 
Erling Baes: Støtter det direkte valg af formand og kasserer. 
Michael Rex: Kommenterer også det direkte valg af formand og kasserer. 
 
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget – skal godkendes på den ekstraordinære 
generalforsamling den 21. november 2011.  
 

b. Forslag vedr. BBC: 
Paul Kousgaard stiller forslag om, der er kommer en BBC kanal på anlægget, da Eng-
land jo også er et naboland som Tyskland, Sverige med videre. 
 
Det skal pointeres, at afstemninger omkring kanaler kun er vejledende, idet Stofa jo ejer 
anlægget. 
 
Ingen stemte for, 18 stemte imod forslaget, så det blev ikke vedtaget. 

 
6. Valg: 

 
a. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

Flemming Møss & Bjarne Larsen er på valg og villig til genvalg 
 
Følgende opstillede: Flemming Møss (17), Bjarne Larsen (14), Helge Lütjens (4) & Michael 
Rex (11). De opstillede præsenterede kort sig selv. De opnåede stemmer på generalforsam-
lingen står i parentes (der skulle stemmes på 2 personer fra hver – derfor summen 46). 
 

b. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: 
Helge Lütjens & Michael Rex blev valgt. 

 
c. Revisor for 1 år: 

Lene Juul Jensen blev genvalgt. 
 

d. Revisorsuppleant for 1 år: 
Niels Bodholdt blev nyvalgt 

 
7. Eventuelt: 

Per Dalsgaard: Der budgetteres med 18.000 medlemmer – hvordan er udviklingen af 
antallet af medlemmer, da der jo nu er mere konkurrence på markedet. De 18.000 er 
helårsmedlemmer, der sker jo forskydninger i løbet af året.  
 
Egon Rasmussen: Hvad er fordelsabbonement og betalingen ændres til kvartalsvis. 
Mht. betalingen kan det aftales med Stofa. Fordelsabbonementet betyder bl.a. gratis 
digitale kanaler, gratis forbrugsafregnet telefoni, gratis Stofanet på 256 kbit, mulighed 
for Web-TV, fjernbackup af computer. Fordelspakken blev introduceret i 2009, hvor 
man har betalt 10 kroner for muligheden. 
 
Lindy Nymark var bekymret for konkurrencen fra SEAS-NVE, idet det jo er el-
forbrugerne der betaler for udviklingen af fibernettet.  
 
Helge Lütjens: SEAS-NVE har jo introtilbud på deres tilslutning, men man skal huske 
at læse det der står med småt – det er ikke så billigt endda. 



 
Nils Henriksen fra Stofa præsenterede Stofas planer for fremtiden. 
 
Egon Rasmussen: Hvornår kommer mellempakken – den kommer primo 2012 og ko-
ster 275,- (incl. pakke 1). 
 
Erling Baes: Kan man ikke lave en 100 % fritvalg hos kunderne?  Det er desværre ik-
ke muligt da programleverandørerne ikke vil være med til det. Med Stofa FritValg 
skal man kun have pakke 1 for at få yderligere frit valg. 
 
Michael Rex: Der er en flertal i folketinget for at lave noget fritvalg. 
 
Lindy Nymark: Har selv været interesseret i 100 % frit valg, men har efter at have fået 
yderligere viden ændret sit synspunkt og synes nu godt om pakkeløsningen. Pakkeløs-
ningen er med til at holde priserne nede på kanalerne, selvom man får noget, som man 
ikke ser. 
 
Egon Rasmussen: Synes at 100 % frit valg er det optimale, men realiteten er noget an-
det. 
 
Man undres over, at det er muligt at se kanaler gratis på computeren men ikke på 
fjernsynet. 
 
Kaj Larsen: Kan man vælge FritValg uden Zaptor boks? Ja, det kræver et kort i fjern-
synet. 
 
Lindy Nymark: Folketingets forslag er jo det frie marked, og de ved jo nødvendigvis 
ikke hav de taler om. 
 
Herefter takkede formanden for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen. 

  
 


