
 
 
 
 
 

Referat 
af bestyrelsesmødet 7. november 2011 

 

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

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

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

 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 3. oktober 2011. 

Beslutning: Godkendt 
 

3. Konstituering efter generalforsamlingen. 
a. Valg af formand Lindy Nymark  
b. Valg af næstformand. Jacob Holm 
c. Valg af kasserer. Kristoffer Pedersen 
d. Valg af sekretær.  Flemming Møss 
Beslutning: Se ovenstående. 

 
4. Økonomi status. 

Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: Der er afholdt generalforsamling, og der er brugt ca. 5.600,- af kassebeholdnin-
gen. Der står i alt 119.363,13 på foreningens konti. 
 
Bankskiftet kommer til at foregå efter den ekstraordinære generalforsamling, da banken skal 
have vedtægter og det seneste regnskab. Dette blev godkendt af bestyrelsen. (Husk regn-
skab, referat og vedtægter til underskrift). 
 

5. Evaluering af generalforsamlingen 24. oktober 2011. 
a. Hvad var godt? 
b. Hvad kan vi gøre bedre? 
c. Forslag til forbedringen. 
Beslutning: Det var svært at se præsentationerne på lærredet, Jacob undersøger om det er fy-
sisk muligt at gøre det større, så han evt. tager en projektor med, Bjarne havde hørt klager på 
at bestyrelsen ikke sad på ”parade” – Lindy mener at bestyrelsen sidder blandt deltagerne. 
Vi skal dog huske en præsentation af bestyrelsesmedlemmerne.  
 
Det var en god generalforsamling, som forløb stille og roligt. 

 
 
  

Næstved, 15. november 2011. 

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



 
6. Møde med og tilbud fra MTV 

Nils, Jacob og Lindy har holdt frokostmøde med Jesper Dahl-Sørensen fra MTV 21. oktober 
2011. Jesper har fremsendt et tilbud, som vi skal drøfte på mødet. Lindy vil på mødet gen-
nemgå forslaget, som Nils også skal komme med en holdning til. 
Beslutning: Tilbuddet blev gennemgået, men vi takker nej i denne omgang på grund af ka-
pacitetsmangel på anlægget. 

 
7. Møde for bestyrelsen med Viasat.. 

Viasat ved Jeppe Damgaard har rettet henvendelse om et præsentationsmøde med bestyrel-
sen og har efter drøftelse med Lindy foreslået mandag, den 5. december 2011, kl. 17.15 – 
18.00 med efterfølgende sammenkomst. Jacob og Lindy har 13. oktober 2011 haft et fro-
kostmøde med Jeppe Damgaard. 
Beslutning: Bestyrelsen foreslår at mødet flyttes til det ordinære bestyrelsesmøde den 16. 
januar, eller efter der.  
 
 

8. Konvertering af DAB kanaler til almindelige FM kanaler. 
I seneste udsendelse af Stofa VIP News stod der, at det var muligt at konvertere DAB kana-
lerne (DR Klassisk, DR Ramasjang, DR P7 mix m.fl.) til almindelige FM kanaler, der så 
kunne udsendes i kabelanlægget. 
Beslutning: Nils undersøger sagen nærmere og vi tager punktet op på det næste bestyrelses-
møde. 
 

9. Mødeplan for resten af 2011 og 2012. 
Udkast til mødeplan forelægges til drøftelse 
Beslutning: Med rettelser blev mødeplanen godkendt. Mødeplanen er udsendt til bestyrel-
sen. 

 
10. Orientering fra Stofa. 

Nils Henriksen orienterer om forhold siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning Nils præsenterede et udkast til kanalmønster for 2012, og bestyrelsen godkendte 
udkastet. Stofa skriver til alle kunder i løbet af efteråret, hvor dette kanalmønster præsente-
res. 
 
Stofa har købt Canal Digitals kabel-TV afdeling, der pt. forsyner 31 antenneforeninger. 

 
11. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser 
Beslutning: Intet nyt. 

 
b. Indkommet post. 

Beslutning: YouSee har sendt deres nyhedsblad til hele bestyrelsen. TDC er aggressive 
med deres markedsføring, denne gang på internet (som ikke er et så godt tilbud allige-
vel). 

 
c. Henvendelser 

Beslutning: Der har været en henvendelse omkring foreningens hjemmeside. Der har 
endvidere været en henvendelse omkring DR P2, der var forsvundet. Sidst har der været 
en henvendelse omkring flere BBC kanaler, hvilket jo senest blev diskuteret på general-
forsamlingen. 
 



 
d. Andet. 
      Beslutning: Intet. 

 
12. Orientering fra andre foreninger. 

Niels og Jacob orienterer om nyt fra andre foreninger. 
Beslutning: Der har været FDA messe i weekenden, og der var ikke de helt store nyheder. 
Der har været formandsskifte i FDA. Generelt vil mange Stofa foreninger implementere 
mellempakken, der er rimelig populær. 
 
Fuglebjerg Antenneforening holder et åbnet hus den 20. november for deres medlemmer 
(10-16). Vi kunne overveje at lave et tilsvarende arrangement i september måned næste år 
for vores medlemmer. Lad os snakke om det på de følgende møder. 
 
TV2 begynder at sende HD kanaler fra 1. december 2011, men det undersøges om Stofa 
sender signalet før 12. januar 2012. 
 

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

 
14. Næste møde. 

Beslutning: 16.januar 2012, kl. 16.30 – 18.30 i Stofas lokaler, Vadestedet 1, Næstved.  


