
Sammenslutningen af radio- og tv-brugere på Stofanettet i  

Næstved Kommune. 

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 17. januar 2011 kl. 16.30 – ?? 

 

Deltagere: Flemming Møss. . . . . . . . . . . . > FM 

 Lindy Nymark Christensen LNC 

 Ane Vigen AV - Fraværende 

 Kristoffer Petersen KP 

 Jacob Holm JH 

Suppleant: Bjarne Larsen BL 

Suppleant: Helge Lütjens HJ 

 

TeliaStofa: Nils Henriksen NH 

A. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Kristoffer savnede svar i referatet på 
nogle af de spørgsmål der blev stillet – 
ellers fint. 

B: Konstituering af bestyrelsen 

Formand: Lindy Nymark Christensen 

Næstformand: Jacob Holm 

Kasserer: Kristoffer Petersen 

Sekretær: Ane Vigen 

C: Nyt fra Stofa 

Louise Mandrup der har været marked-
tingskoordinator på Sjælland er fratrådt 
sin stilling, så lige nu er stillingen ube-
sat hos Stofa. 

Butikken i Slagelse lukker med udgan-
gen af januar måned, på grund af til-
pasning af organisationen. 

Ratos (Stofas ejere) vil gerne Stofa, 
derfor har det været muligt for Stofa at 
købe kabel-TV divisionen fra Canal Di-
gital. Dette er meget nyt, og skal dog 
lige godkendes af konkurrencemyndig-
hederne. Stofa overtager 42 medarbej-
dere i den sammenhæng. 

De 5 kroner som Fordelspakke 2 koster 
blev diskuteret, da ikke alle er tilfredse 
med, af afgiften blev pålagt alle bru-
gerne og ikke kun dem, der kunne dra-
ge fordel af denne. I samme omgang 



blev der også talt om den tidligere 
godkendelsesprocedure, hvor alle for-
højelser af abonnementet skulle god-
kendes hos Næstved Kommune. Stofa 
oplyste, af inden for de seneste år er 
det normalt, at det ikke skal godkendes 
hos kommunerne, kun Sorø har holdt 
fast i den gamle procedure. Endvidere 
er det jo i dag muligt for brugerne at 
vælge en anden udbyder, hvis man øn-
sker det, dette var ikke muligt for bare 
få år siden. Derfor har kommunen kun-
ne fralægge sig kontrollen. 

Stofa kommer med en redegørelse på 
næste møde vedrørende Fordelspakke 
2. 

DK4 er kommet tilbage på anlægget, 
efter at det er lykkedes at forhandle en 
ny og bedre aftale hjem, brugerne skal 
nu betale 6,40 pr. måned mod tidligere 
9,95 (begge priser er excl. moms). 

Infokanalen blev diskuteret og fra bru-
gerforeningens side ønsker man, at 
denne bruges mere aktivt. Stofa vil un-
dersøge mulighederne. 

D: Vedtægterne 

Udarbejdelse af nye vedtægter lægges 
i udvalg hos Lindy og Jacob, der kom-
mer op på et kommende møde i besty-
relsen. Efterfølgende skal vedtægterne 
godkendes af Stofa.  

Herefter kommer vedtægtsændringen 
på den næste generalforsamling. Da vi 
ikke regner med at der kommer over 
halvdelen af medlemmerne, så skal der 
også en ekstraordinær generalforsam-
ling til, før disse kan godkendes. 

E: Hjemmesiden Kristoffer tager en snak med Morten 
Jørgensen angående denne. 

F: Indkommen post  Intet nyt. 

G. Økonomi. Stofa har afregnet kontingent for 2010, 
så der er ikke noget udestående der. 



H. Eventuelt. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes man-
dag den 7. marts kl. 16.30 hos Stofa. 

Der laves en årsplan for bestyrelses-
møder i brugerforeningen. 

 

Referat: Flemming Møss 


