
 

 
 
 
 
 

Referat  
af bestyrelsesmødet 03. september 2012. 

 
Tid:  Kl. 16.30 - 18.30. 
 
 
Sted:  P4’s lokaler, Vadestedet 1, 4700 Næstved. 
 
Deltagere:        Lindy Nymark, Jacob Holm, Kristoffer Pedersen. Flemming Møss.      
                             Helge Lütjens, Michael Rex. 
 
Fraværende:      Michael Højgaard Roth (Stofa). Rebecca Hindholm 
 
 

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

 
 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 18. juni 2012. 
Beslutning: Godkendt 

 
 

3. Økonomi status. 
Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: Der er kommet kontingent fra Stofa på ca. 8.500,-, der er pt. 118.183,74 i alt på 
foreningens konti. 
 
 

4. Opfølgning/status på sagen om indgået aftale mellem Stofa og den tidligere antenneforening 
i Karrebæk/Karrebæksminde om rabat. 
Beslutning: Lindy orienterede om svaret fra Stofa. 
 
Hvis der bliver nogen forhandlinger inden næste bestyrelsesmøde, så bemyndiges Lindy & 
Jacob til at foretage forhandlinger på foreningens vegne. 

 
 

5. Orientering om deltagelse i fyraftensmøde med Canal + i Køge 16. august 2012.      
Rebecca, Jacob og Lindy deltog. 
Beslutning: Jacob orienterede om mødet, hvor det bl.a. blev fortalt at der kommer en ny 
sportskanal, hvor der skal vises 17 Superligakampe – så for at se fodbold, så skal der en 
kanal mere på anlægget. Kanalen vil koste under 10,- pr. måned. Der var desværre ikke 
nogen kritik af at flytte Superligaen over på endnu en kanal.  

 
 

6. Orientering om deltagelse i IFA messen i Berlin 31. august – 2. september 2012.     
Kristoffer og Lindy deltog 
Beslutning: Kristoffer orienterede om turen, hvor der var meget erfaringsudveksling med 
andre foreninger og Stofas medarbejdere. 

      Næstved, den 3. september 2012. 

Stofa Næstved. 
  



 

  
7. Orientering om Nils Henriksens ophør i Stofa. 

Beslutning: Lindy orienterede om forløbet. 
 

8. Stofa Event Tour kommer til Næstved onsdag 19. september og torsdag 20. september 2012, 
hvem kan eventuelt deltage fra bestyrelsen? 
Beslutning: Lindy rundsender materielet omkring arrangementet til bestyrelsen. 
 

9. Orientering fra formanden. 
a. Indbydelser. 

VIASAT v/ Bo Ekstrøm har indbudt bestyrelsen til møde på Hotel Kirstine                   
14. november 2012 i tiden 18.00 – 21.00 
Beslutning: Til orientering. 

 
b. Indkommet post. 

Modtaget reklameskrift fra TLC 
Beslutning: Der er også modtaget materiale fra TV2 Kanalsalg vedr. Tour de France. Til 
orientering 

 
c. Henvendelser 

1. Tonny Petersen, Tappernøje har sendt mig 7 stk. mail om kontakt med Stofa og 
Stofas service. 

2. Henvendelse pr. mail om kontakt til Stofa om kanaloversigten ikke længere findes 
som pdf-dokument, der kan gemmes og printes 

Beslutning: Ad 1: Formanden har videresendt mailkorrespondance til bestyrelsen, så alle 
er orienteret omkring sagen. Sagen er afsluttet. 
Ad 2: Sagen er afsluttet, der kan desværre ikke vises PDF-filer på hjemmesiden. 
Der har også været en henvendelse omkring den nye Kanal 8, og hvordan man skulle 
finde den. Dette er sket via kontakt til Stofas Kundeservice. 
En bruger har været uden telefonforbindelse og kunne ikke komme i kontakt med Stofa, 
hvor der var meget lang ventetid. Stofa beklager efterfølgende at der i nogle dage i juli 
måned har været meget lang ventetid. 
En bruger har henvendt sig omkring indholdet af pakke 3 – ham blev guidet forbi 
hjemmesiden, hvor der er link til Stofas oplysninger. 

 
d. Andet. 
      Beslutning:  

 
10. Orientering fra andre foreninger. 

Jacob orienterer om nyt fra andre foreninger. 
Beslutning: Intet nyt. 
 

11. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Michael Rex: Har haft problemer med oprettelse af forbindelse til et 
abonnement – måtte rykke flere gange før der skete noget. 
Der blev også talt om muligheden for diverse TV On-Demand tjenester fra bl.a. USA, der 
forventes introduceret i Danmark i efteråret (NetFlex). Det forventes ikke, at der bliver 
danske programmer i udbuddet. 
 



 

Kristoffer: Har stadig problemer med et fjernsyn på Grønlandsvej. Og så er der lidt drillerier 
omkring Banely med mange nedbrud. Endvidere blev der snakket om Stofas gebyr for 
papirregninger på 39,- kroner. 
 
Helge: I Pilegården er der møde med SEAS-NVE i oktober omkring fibernet. Man skal være 
opmærksom på, at det er imod EU lovgivning at kræve at alle skal tilslutte sig. 
Der har været nogle drillerier omkring manglende kanaler et par steder. 

 
12. Næste møde. 

Beslutning: 08. oktober 2012, kl. 16.30 – 18.30 i Stofas lokaler, Vadestedet 1, Næstved.  


