
 
 
 
 
 

Referat 
for bestyrelsesmødet 2. maj 2011 

 

Tid:  Kl. 16.30 – 18.30. 
 
Sted:  Stofas lokaler, Vadestedet 1, 4700 Næstved. 
 

Deltagere: Kristoffer, Bjarne, Flemming, Nils, Lindy, Jacob, Helge 
 

Fraværende:  
 
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen 
 
Beslutning: Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 7. marts 2011. 
 
Beslutning: Godkendt. Fremover udsendes referatet senest 14 dage efter bestyrelsesmødet 
og kommer der ikke kommentarer inden 8 dage efter udsendelsen, betragtes referatet som 
godkendt og kan umiddelbart efter offentliggøres på hjemmesiden. 
 

3. Ane Vigen har i mail af 23. april 2011 meddelt, at hun trækker sig fra bestyrelsen. 
 
Beslutning: Taget til efterretning og Bjarne Larsen træder ind som bestyrelsesmedlem. 

 
4. Bestyrelsens endelige godkendelse af forslag til nye vedtægter. 

 
Beslutning: Godkendt med rettelse af navnet. 
 

5. Generalforsamling 24. oktober 2011 kl. 19.00 og ekstraordinær generalforsamling 21. 
november 2011, kl. 19.00. 
Hotel Kirstine er bestilt og advokat Frank Møller Nielsen har sagt ja til at være dirigent. 
 
Beslutning: Der er lavet aftale med Hotel Kirstine og Frank Møller Nielsen. Skal 
generalforsamlingerne annonceres samtidig – Ja med forbehold for at vedtægterne bliver 
godkendt med det nødvendige flertal på den ordinære generalforsamling. 
Vedtægtsændringerne skal fremgå af hjemmesiden, og her kan de skrives ud. Kan brugerne 
ikke komme på nettet, så må de få oplysningerne ved at kontakte et bestyrelsesmedlem. 

 
6. Redegørelse om arbejdet mede foreningen hjemmeside. 

På sidste bestyrelsesmøde blev Kristoffer Petersen og Jacob Holm valgt til at komme med 
forslag til ny hjemmeside. Jeg vil gerne vise jer to forslag, på mødet vil jeg forklare om 
fordele og ulemper ved de to hjemmesider, prøv at tjekke hjemmeside xnet-desing søndag 
aften. Da jeg er i gang med at ligge data ind. 
 

  

        Næstved, den 10. maj 2011 

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



Beslutning: Der arbejdes videre med xnet-design udgaven. Alles telefonnumre og adresse 
kommer på hjemmesiden – hvis der er nogen der vil have andre oplysninger på, skal give 
Kristoffer besked inden næste bestyrelsesmøde. (gl. referater fra tidligere sekretær). Der 
arbejdes videre indtil næste bestyrelsesmøde.  
 

7. Regnskab. 
Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om regnskabets status og udfærdigelsen af de 
nødvendige papirer til Danske Bank.  
 
Beslutning: Til orientering. 
 

8. Overdragelser fra formand til formand og fra kasserer til kasserer. 
Er der noget som endnu ikke er overdraget? Er der forhold som skal drøftes? 
 
Beslutning: Til orientering – gl. regnskaber for fra 2007 og frem til Kristoffer. 
 

9. Drøftelse af dækning af udgifter i forbindelse med arbejdet i foreningen. 
 
Beslutning: Dokumenteret udgifter til transport i forbindelse med repræsentation på 
foreningens vegne dækkes af foreningen, påtegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer ud over den 
der har haft udgiften. Kørsel refunderes med statens højeste takst. Kristoffer laver et 
decideret kørselsbilag. Dette gælder også repræsentation. 
 

10. Orientering fra Stofa. 
Nils Henriksen orienterer om forhold siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
Beslutning: Overtagelsen af Canal Digital forventes at gå i orden snart, senest efter 
sommerferien. Der arbejdes på sagen.  
 
Gitte Paaske fra Canal Digital er startet som salgskoordinator hos Stofa fra 1. april – dette 
har ikke noget med ovenstående overtagelse at gøre, men besættelse af en ledig stilling. 
 
Der arbejdes fra Stofas side på forskellige tekniske forbedringer af deres produkter. 
 

11. Orientering fra formanden. 
a. Indbydelser 

Beslutning: Intet  
 
b. Indkommet post. 
      Beslutning: Intet 
 
c. Henvendelser 
      Beslutning: Der har været 3 henvendelser i perioden, og alle har været på dårlig service 
hos Stofa. Disse er givet videre til Stofa til videre behandling. Det opfordres til at forbedre 
kundeservicen hvor det er muligt. 

 
d. Andet. 
      Beslutning: Intet 

 
 

  



12. Orientering fra andre foreninger. 
Niels og Jacob orienterer om nyt fra andre foreninger. 
 
Beslutning: Der er pt. ikke nogen afklaring af, hvordan det kommer til at foregå, når TV2 
bliver betalingskanal – det kommer til at koste, men ingen ved mere lige nu. 
 
Generelt mener man rundt omkring at man skal passe på prisen – det må ikke blive dyrere.  
 

13. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
 
Beslutning: Man er blevet opmærksom på, at en Zaptor kan blive for varm – ikke i et lukket 
skab, da den ellers laver ballade. 
 

14. Næste møde. 
Beslutning: 6. juni 2011, kl. 16.30 – 18.30 afholdes på Vadestedet, da Michael Højgaard 
Roth deltager i stedet for Nils.    
 
 
Referat: Flemming Møss 


