
 
 
 
 
 

Rererat 
af bestyrelsesmødet 03. oktober 2011 

 

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

Deltagere:        Lindy Nymark, Bjarne Larsen, Kristoffer Pedersen, Flemming Møss,      
                             Jacob Holm, Helge Lütjens, Nils Henriksen (Stofa). 
Fraværende: 
 
 

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

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 29. august 2011. 
Beslutning: Godkendt 
 
 

3. Brugerforeningens ny hjemmeside. 
Eventuelle bemærkninger til Kristoffer Petersen efter ibrugtagning af den nye hjemmeside.  
Beslutning: Den nye hjemmeside er kommet i luften, og i baggrunden kører der et 
analyseværktøj, så vi kan holde øje med hvor mange der besøger den. Hvis der er fejl på 
siden, så sendes de til Kristoffer, så bliver de rettet. Pt. Er der ikke nogen keywords på 
Google, men de indsendes så man kan søge hjemmesiden via Google. 

 
 

4. Økonomi status. 
Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om foreningens økonomiske status, herunder 
oplysning om rente ved hævning på højrentekonto. 
Beslutning: Der er ikke sket nogen bevægelser på foreningens konti siden sidst. De sidste 
oplysninger vedr. bankskifte er kommet på plads, og det sættes der gang i hurtigst muligt. 
I regnskabsåret 2009/2010 var der kun en indbetaling fra Stofa vedr. afregning fra brugerne, 
men i det efterfølgende år 3 indbetalinger, derfor svinger det beløb. 
 
 

5. Generalforsamlingen 24. oktober 2011. 
a. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse.  

Der manglede lige en enkelt oplysning om hvornår Flemming Møss blev valgt, dette 
tilføjes. Beretningen lægges på hjemmesiden efter generalforsamlingen. 

b. Øvrige forhold. 
Oplysninger til ordstyreren er givet via hjemmesiden og mødes på Hotel Kirstine kl. 
17.00 hvor der er bestilt et måltid til bestyrelsen, Stofa og ordstyreren. 

 
 
 

  

            Næstved, den 11. oktober 2011. 

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



6. Evaluering af bestyrelsens deltagelse i Stofas programdag 20. september 2011.      
Kristoffer Petersen, Bjarne Larsen, Helge Lütjens og Lindy Nymark Christensen deltog. 
Beslutning: Det var en god oplevelse at deltage i programdagen, der gav deltagerne et godt 
udbytte. Det var godt at det var muligt at så mange fra bestyrelsen deltog og det er helt 
sikkert at foreningen skal deltage fremover. 

 
 

7. TV2 Antenneforum. 
Mail fra Flemming Møss 12. september 2011. Hvorfor modtager formanden ikke 
Antenneforum? 
Beslutning: Jakob sørger for at hele bestyrelsen bliver tilmeldt diverse forums & 
nyhedsmails fra TV2. 
 
 

8. Orientering fra Stofa. 
Nils Henriksen orienterer om forhold siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Bestyrelsen blev præsenteret for fordelsaftale 3, og bestyrelsen tiltræder Stofas 
anbefalinger. Aftalen offentliggøres snart fra Stofa, hvorefter en kort præsentation kan ses 
på hjemmesiden. 
 
 

9. Orientering fra formanden. 
a. Indbydelser 

Beslutning: Der er kommet 2 indbydelser – fra MTV og Viasat, hvor der præsenteres 
diverse fra de 2 programudbydere. 

 
b. Indkommet post. 
      Beslutning: Der er kommet et brev fra TV2 omkring efteråret på TV2. Så er der også 
kommet varsel på prisstigninger fra Stofa. Der har også været en henvendelse vedr. 
deltagelse i favoritgruppesamarbejdet, hvor der er mulighed for at blive repræsenteret i 
styregruppen – 3 pladser er på valg.  
 
c. Henvendelser 
      Beslutning: Der har været en henvendelse vedr. et nedbrud i Digterkvarteret, hvor det 
ikke var muligt at komme igennem til Stofa – af ukendte årsager. Endvidere har der været en 
henvendelse fra en ældre dame, der var blevet lukket ved en fejltagelse. Sidste henvendelse 
har været omkring opgradering fra pakke 1 til 2.  

 
d. Andet. 
      Beslutning: Intet til referat. 

 
 

10. Orientering fra andre foreninger. 
Niels og Jacob orienterer om nyt fra andre foreninger. 
Beslutning: Intet til referat. 
 
 

11. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Medlemmer af Dansk Blindesamfund har mulighed for at få pakke 1 uden 
beregning, hvis man er så svagtseende, at man ikke kan se fjernsyn.  

 



 
12. TV 2 og fremtiden. 

Jacob Holm bruger en ½ time på at orientere om TV 2 og fremtiden. 
Beslutning: Bestyrelsen blev orienteret. 

 
 

13. Næste møde. 
Beslutning: 07. november 2011, kl. 16.30 – 18.30 i Stofas lokaler, Vadestedet 1, Næstved.
  


