
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT 
af bestyrelsesmødet den 8. oktober 2012. 

 
Tid:  Kl. 16.30 - 18.30. 
 
Sted:  Stofas lokaler, Vadestedet 1, 4700 Næstved. 
 
Deltagere:  Lindy Nymark, Jacob Holm, Kristoffer Pedersen, Flemming Møss,        
                       Rebecca Hindholm, Helge Lütjens, Michael Rex, Alex Wätjen (Stofa) og Jakob 

 Kargaard (Stofa) 
 
Fraværende:  
   
 
1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen 

Beslutning: Godkendt, Jakob Kargaard er foreningens fremtidige kontaktperson. 
 
 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 03. september 2012. 

Beslutning: af referater fra mødet den 03. september 2012. under punkt 3 Økonomi status. Her 
står der at der er kommet kontingent fra Stofa på ca. 8.500,- hvilket ikke er korrekt skulle i 
stedet have stået kontingent fra Stofa på kr. 8.569,87. 

 
 
3. Godkendelse af mødeplan for 2013.                                                                                                 
          Udkast til mødeplan er udsendt sammen med dagsordenen 

Beslutning: Mødeplanen blev godkendt – der kan dog ske ændringer hvis det bliver 
nødvendigt. 

 
 
4. Økonomi status. 
          Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om foreningens økonomiske status.  
 Beslutning: Der står i alt 114.677,98 på foreningens konti. 
 
 
5. Opfølgning/status på sagen om indgået aftale mellem Stofa og den tidligere antenneforening i    
          Karrebæk/Karrebæksminde om rabat. Der skal træffes beslutning i denne sag. 

Beslutning: Der er stadig punkter hvor vi ikke er helt enige, derfor tages punktet op igen på 
næste møde. 

 
 
6. Orientering om Stofas programdag 27. september 2012, hvor foreningen ikke var repræsenteret på  

grund af den meget korte tidsfrist indbydelsen blev udsendt med. Det må kunne gøres lidt bedre? 
Beslutning: Jacob Holm var tilstede på dagen som repræsentant for TV2, men var der også 
med brugerforeningens øjne. Der var 45 foreninger til stede. Der har været et møde med 
favoritgruppen (Danmarks største antenneforeninger) og man har foretaget et par ændringer i 
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DK-pakken (pakke 2 – se mere under punkt 7). Det var en oplevelse værd, som vi håber på at 
kunne deltage fremover. 

7. Drøftelse af TV-pakker for 2013. Repræsentant for Stofa kommer med et oplæg  
Beslutning: Der blev orienteret om hvordan kanalmønstret kommer til at se ud fra januar 2013. 
 

8. Drøftelse af Stofa Event Tour besøg i Næstved onsdag 19. september og torsdag 20.september 
Hvordan var oplevelsen?. 

 
Stofa Event Tour besøger Næstved igen onsdag 7. november og torsdag 8. november 2012  
 
Beslutning: Stofa Event Tour besøger Næstved i 4 omgange, da byen er for stor til et 
arrangement – uheldigt at Brugerforeningen ikke var orienteret om dette. Indbydelsen må 
også gerne komme i god tid til brugerne før arrangementet. Men det var et rigtigt godt 
arrangement, med en tilpas sammensætning af personale 

 
 

9. Orientering fra formanden. 
a. Indbydelser. 

Beslutning: Der har i dag været et frokostmøde med SBS-Net for formand og 
næstformanden deltog. The Voice udgår og erstattes af Kanal 7. SBS-Net vil gerne 
komme på bestyrelsesmødet den 21. januar hvilket blev godkendt af bestyrelsen.  

 
b. Indkommet post. 
      Beslutning: Der er ikke modtaget noget. 
 
c. Henvendelser 

1. Henvendelse pr. mail om individuelle TV-pakker i en ejerforening. Stofa har henvist 
til Brugerforeningen, som der kunne ophæve den kollektive forsyning. 
Orienteret om, at det er ejerne selv der kan træffe afgørelse. 
Beslutning: Det er den enkelte ejerforenings bestyrelse der kan træffe afgørelse om 
dette – brugerforeningen har ikke indflydelse på dette. Foreningens kontaktes af  
Stofa for at få ombygget installationen. 
. 

2. Henvendelse pr. mail om TV 2 Norge HD 
Beslutning: Kanalen har ikke været på siden sidste pakkeskift. 
 

3. 6 telefoniske henvendelse om ændring af pakkestørrelse, lang ventetid til support og 
om TV-programmer som forsvinder  
Beslutning: Til orientering 

 
Der er kommet materiale fra Favoritgruppen, som pt. ikke kan deles med bestyrelsen 
da det er fortroligt  

 
 

d. Andet. 
Beslutning: Stofa vil arbejde på at lave en landdækkende prøvekanal. Brugerne 
anbefales i øvrigt at tilmelde sig Stofas driftsoplysninger via mail og SMS via Mine 
Sider hos Stofa. 

 
10. Orientering fra andre foreninger. 

Jacob orienterer om nyt fra andre foreninger. 



Beslutning: TV2 sælger deres andel i TV2-Sport til MTG (der ejer resten af aktierne). Til 
gengæld er rettighederne tilbage på både dame og herrehåndbold tilbage til TV2. TV2 
kommer med en ny kanal 1. maj 2012, der kommer til at hedde TV2 Fri (arbejdstitel). 
 
En antenneforening havde selv optaget alle kanaler fra grundpakken på en lokal server, så 
man kunne hente programmerne efterfølgende – dette er der nu sat en stopper for, da der ikke 
er noget der er mere ulovligt. 

 
11. Bordet rundt. 

Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Udsat til næste møde på grund af tidsnød 
 

12. Næste møde. 
Beslutning: 26. november 2012, kl. 16.30 – 18.30 i Stofas lokaler, Vadestedet 1, Næstved.
  

 
 
 


