
 
 
 
 
 
 

REFERAT 
af bestyrelsesmødet 16. januar 2012 

 

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

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

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

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 7. november 2011. 
Beslutning: Godkendt 
 
 

3. Brugerforeningens ny hjemmeside. 
Kristoffer Petersen orienterer om statistik for brug af hjemmesiden.  
Beslutning: Der lægges ikke teknisk driftsstatus på foreningens hjemmeside, men der henvi-
ses til Stofa. Vi bør lave en beskrivelse af, hvad vi skal bruge hjemmesiden til – dette skal 
lægges på siden, så brugerne ved, hvad de kan forvente af siden. Indholdet sættes på dagsor-
denen til det næste bestyrelsesmøde.  

 
 

4. Økonomi status. 
a. Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om foreningens økonomiske status, herunder. 
b. Kasserer Kristoffer Petersen vil inden mødet udsende regnskab for sidste halvår af 2011 

og budget for 2012. 
c. Kasserer Kristoffer Petersen foreslår vedtægtsændringer.(Forslag er udsendt sammen 

med denne dagsorden). 
 
Beslutning:  
Ad. A: Der er ikke sket noget udover der er indgået kontingent fra Stofa.  
 
Ad. B: Regnskabet for 2011 er nu revideret af foreningens revisor, og Kristoffer gennemgik 
dette. Der er i regnskabsperioden ikke modtaget kontingent fra Stofa, men dette er modtaget 
kort efter nytår. 2011 giver underskud, men dette er at forvente.  
 
Ad. C: Bestyrelsen har besluttet at Formanden og kassereren tegner foreningen.  
 
 
 

Næstved, den 16. januar 2012. 

Stofa Næstved. 
 



5. Ekstraordinær generalforsamlingen 21. november 2011. 
Eventuelle bemærkninger til den ekstraordinære generalforsamling. 
Beslutning: Ingen kommentarer, det var en hurtig ekstraordinær generalforsamling, men 
formålet blev opfyldt. 
 
 

6. Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2011 og eventuelle ønsker til 2012. 
Beslutning: Deltagelsen i programdagen i Horsens er en rigtig god ide, samt deltagelse i 
FDA messen 2. & 3. november. Skal vi lave en messe i Næstved i september sammen med 
de forskellige udbydere – dette tages op på det kommende bestyrelsesmøde.  

 
  . 

7. Drøftelse af den ordinære generalforsamling mandag, den 26. marts 2012, kl. 19.00 på  
Hotel Kirstine, Næstved 
Beslutning: Annoncen skal i Ugebladet/Næstved Bladet den 28. februar, samt Sjællandske 
lørdag den 3. marts. Dagsordenen blev gennemgået og der blev lavet nogle ændringer, som 
efterfølgende blev godkendt. Jacob Holm kan desværre ikke deltage i generalforsamlingen, 
men har lovet at komme med en skriftlig tilkendegivelse om at han er villig til at stille op 
inden dagen. 
 
 

8.  Stofas skrivelse om kanalændringer til brugerne Næstved i november 2011    
 Beslutning: Der har været meget kritik at Stofas udsendelse til brugerne, som mange mener, 
er uforståelig. Det er et ønske fra Brugerforeningen at være med i formuleringen næste gang, 
der laves en masseudsendelse i Næstved. Endvidere har det være svært at komme igennem 
til Stofas telefon i forbindelse med omlægningen. Dette skyldes også at Stofa har lavet en 
kampagne for Bredbånd samtidig – og der er blevet ryddet op i ubetalte regninger. Endvide-
re bør en omlægning aldrig ske en fredag… 

 
 

9. Orientering fra Stofa. 
Nils Henriksen orienterer om forhold siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Kanalomlægningen er sat i gang i fredags, og det har selvfølgeligt taget ressour-
cer hos Stofa. Et skift af reklamebureau midt i udsendelsen, har gjort lidt forvirring. Efter en 
snak med Stofa lykkedes det at finde plads til NRK1 som digital kanal (pakke 1). 
 
 

10. Orientering fra formanden. 
a. Indbydelser 

Beslutning: Udsat til næste møde 
 
b. Indkommet post. 
      Beslutning: Udsat til næste møde 
 
c. Henvendelser 

Der har været 143 henvendelser vedrørende kanalskift. 
Ønske om at få den nye "Radio Klassisk" fra Radio 100 FM på kabelnettet. 
Om Web TV to go I Næstved foreningen. 
Om NDR ophør som analog kanal. 
Om pakkeskift og betaling af faktura. 
Om ændring i kanalmønsteret og Stofas behandling af henvendelsen – Stofa skal lige 
have tjek på begreberne, da vi er en brugerforening – ikke antenneforening.  



      Beslutning: Taget til efterretning. 
 

d. Andet. 
      Beslutning: Udsat til næste møde. 

 
 

11. Orientering fra andre foreninger. 
Niels og Jacob orienterer om nyt fra andre foreninger. 
Beslutning: Udsat til næste møde. 
 
 

12. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Udsat til næste møde. 

 
 

13. Møde med Viasat. 
Jeppe Damgaard bruger en 3/4 time på at orientere om Viasat. 
Viasat er vært ved en bid brød efter mødet. 
Beslutning: Bestyrelsen blev orienteret om Viasats tiltag. 

 
 

14. Næste møde. 
Beslutning: 27. februar 2012, kl. 16.30 – 18.30 i Stofas lokaler, Vadestedet 1, Næstved.  


