
 
 
 
 
 

Referat 
for bestyrelsesmødet 07. marts 2011 

 

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

Deltagere: Lindy, Jacob, Kristoffer, Ane, Flemming samt suppleanterne Bjarne, Helge. Nils 
Henriksen fra Stofa. 
 

Fraværende: 
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til  
dagsordenen 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmø-
det 17. januar 2011. 

 
3. Valg af sekretær. 

 
4. Godkendelse af mødeplan for 2011. 

Forslag til mødeplan er udsendt sammen 
med dagsordenen. 

 
 
 

5. Drøftelse af forslag til ændring af forenin- 
gens vedtægter. 
Næstformand Jacob Holm gennemgår de 
foreslåede ændringer og de fra bestyrelses-
medlemmerne indsendte ændringer. 

 
6. Forslag om nyt navn til foreningen. 

Drøftelse af om foreningen skal have et nyt 
navn, idet der er fremkommet forslag om at 
finde et nyt navn i forbindelse med nye 
vedtægter. 

 
7. Regnskab. 

Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om 
regnskabets status og overtagelseserklæ-
ring fra tidligere kasserer Flemming Møss 
efter overtagelsen af regnskabet. 

 
8. Hjemmesiden. 

Kristoffer Petersen orienterer om forløbet 
af drøftelserne med Morten Jørgensen og 
det fortsatte arbejde med hjemmesiden. 
 

9. Redegørelse fra Stofa. 
Nils Henriksen, Stofa redegør for fordels-
koncepter. 

Godkendt 
 
 
Referatet er godkendt. 
 
 
Flemming Møss blev valgt. 
 
Mødekalenderen blev godkendt, den 6. juni afholdes på 
Fåborgvej 20 (Lindy Nymark), og mødet den 14. august 
flyttes til den 29. august 2011. Generalforsamling og 
ekstraordinær generalforsamling blev aftalt, Lindy klarer 
det praktiske med Hotel Kirstine & ordstyrer. 
 
De foreslået vedtægter arbejdes der videre med, dog 
ændres navnet til: Brugerforeningen Stofa, Næstved. 
 
 
 
 
Se punkt 5. 
 
 
 
 
 
 
Kristoffer kontakter banken vedr. overdragelse af 
konti m.v. 
 
 
 
 
Jacob & Kristoffer arbejder videre med en revision af 
hjemmesiden. 
 
 
 
Redegørelsen fra Stofa blev gennemgået og taget til 
efterretning. Bestyrelsen vil gerne høre mere til arbejdet i 

        Næstved, den 15. marts 2011  

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



Redegørelse er udsendt sammen med 
dagsordenen. 
 

10. Orientering fra Stofa. 
Nils Henriksen orienterer om forhold siden 
sidste bestyrelsesmøde, herunder hvad der 
er foretaget af Stofa for at tilbagebetale den 
indbetalte programafgift for DK 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Orientering fra formanden. 
a. Indbydelser 

 
 
 
 
 
 

b. Indkommet post. 
 

c. Henvendelser 
 
 
 
 

12. Orientering fra andre foreninger. 
Niels og Jacob orienterer om nyt fra 
andre foreninger. 
 

13. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om 
hvad der er af nyheder siden sidste 
bestyrelsesmøde. 
 
 
 
 
 
 

favoritgruppen og en eventuel udvidelse med sjællandske 
antenneforeninger imødeses gerne. 
 
DK4 sagen, der er planen at det for meget indbetalte beløb 
modregnes en kommende betaling til Stofa. 
 
Købet af Canal Digital ligger stadig hos 
Konkurrencestyrelsen, og man forventer en godkendelse 
inden for kort tid.  
 
Stofa flytter kontoret fra Herlev til Tåstrup indenfor kort 
tid. 
 
Der er lagt en 3D demo på Zaptor-boksen, så man kan se 
lidt på det. Zaptor-boksen kan nu lejes for 49 kroner om 
måneden, i stedet for at købe den (849,-).  
 
Afgiften for at se TV2 i 2012 kan være afhængig af, om der 
er betalingskanaler i pakken. Dette kan tvinge 
brugerforeningen til at fjerne TV3 fra pakke 1. Fjerner man 
TV3, så skal man ikke betale for at se TV2, mens brugere 
der har pakke 2, hvori der er betalingskanaler skal betale 
ca. 20 kroner om måneden for at se kanalen. Dette giver 
nogle udfordringer omkring de analoge kanaler. 
 
 
 
Lindy & Jacob har mødtes med Viasat. Der bliver indkaldt 
til et årligt møde med bestyrelsen, hvor de præsenterer 
deres produkter. Lindy & frue er blevet inviteret til The 
Wall (Viasat) den 7. maj samt TopCharlie (TV2) den 14. 
maj i Parken. Dette giver også mulighed for at lave nogle 
netværk. 
 
 
Ingen indkommen post 
 
En enkelt omkring åbningstiderne hos Stofa 
(misforståelse, troede at det var hele byens 
åbningstider ☺ ) 
 
 
På grund af de stigende priser, så begynder folk rundt 
omkring at vælge billigere pakker, da vi er ved at nå et 
smertepunkt på den månedlige omkostning. 
 
Jacob har mulighed for at vise os TV2 – enten i København 

eller Odense, for at vi kan se stedet. Jacob mener at der er 

midler til at TV2 finansierer dette. 

 

FDA (Forenede Danske Antenneforeninger) afholder 

messe i november måned, og det er muligt at købe 

billetter til messen for ca. 400,- pr. person. (Foreningen er 

ikke medlem af FDA, da det koster 10 kroner pr. husstand 

samt at foreningen ikke giver nok for Brugerforeningen). 

Dette tager vi på et senere bestyrelsesmøde.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

14. Næste møde. 

Stofa holder en årlig programdag (gerne i september) hvor 

der fortæller om deres produkter (Helge deltog sidste år).  

 

Det kunne være ønskeligt at kan kunne lave kategorier på 

Zaptor-boksen, så man kunne sortere på ex. sport, film 

med videre. 

 
 
Mandag den 2. maj 2011 på Vadestedet – punkter til 
dagsordenen sendes til Lindy 10 dage før. 

 


