
 

 
 
 
 

REFERAT 
af bestyrelsesmødet 18. juni 2012. 

 

Tid:  Kl. 17.00 - 18.30. 
 
Sted:  Stofas lokaler, Vadestedet 1, 4700 Næstved. 
 

Deltagere:        Lindy Nymark, Jacob Holm, Kristoffer Pedersen. Flemming Møss.      
                             Rebecca Hindholm, Helge Lütjens, Nils Henriksen (Stofa). 
 
Fraværende:       Michael Rex. 
 
Gæster:         Bent Petersen, Karrebæksminde er indbudt til at deltage i behandling           

                        af sag nr. 4. 
 
 

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

 
 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 21. maj 2012. 
Beslutning: Godkendt. 

 
 

3. Økonomi status. 
Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: Der har været nogle bevægelser, så der står 9.613,87 + de 100.000 der er låst på 
højrentekontoen. 
 
 

4. Advokat Frank Møller Nielsen fremsender 25. maj 2012 responsum i sagen om indgået afta-
le om rabat til den tidligere antenneforening i Karrebæk/Karrebæksminde. 
Sagen forelægges til bestyrelsens drøftelse og beslutning om det videre forløb. 
Beslutning: Bestyrelsen har gennemgået det responsum fra advokaten sammen med Stofa og 
Bent Petersen fra Karrebæksminde omkring den rabat (105,36 + moms) der blev aftalt i sin 
tid, da Stofa overtog anlægget fra antenneforeningen. Efter gennemgangen af dette, blev 
man enige om, at Stofa får ryddet op i rabatten og får informeret brugerne i Karrebæksmin-
de, efter aftale med Brugerforeningen. Det skal bemærkes, at Bent Petersen pointerer at 
han kun repræsenterer sig selv og det er på baggrund af hans henvendelse at Brugerforenin-
gen reagerer. 
 
Hvis der bliver brug for forhandlinger med Stofa, så sker det ved formanden og næstfor-
manden og eventuelt med deltagelse kassereren. 

 
  

      Næstved, den 18. juni 2012. 

Stofa Næstved. 

  



 

 
5. Næstformand Jacob Holm giver et kort referat om deltagelsen i Antenneforening Danmarks 

repræsentantskabsmøde i Odense 30. maj 2012. 
Beslutning: Jacob Holm orienterede om mødet, hvor der var 10 foreninger var mødt op ud af 
62 mulige. 

 
 

6. Meddelelse fra Stofa om deltagelse i IFA messen i Berlin 31. august – 2. september 2012.  
Beslutning: Der er tilmeldt Lindy & Kristoffer til turen. 

  
7. Orientering fra Stofa. 

Nils Henriksen orienterer om forhold siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Gem funktionen til at gemme programmer ude i skyen er lagt på is indtil videre, 
da Stofa ikke har kunne opnå tilstrækkelige rettigheder. Til gengæld kommer Start Forfra+ 
pr. 3. juli, hvor TV2 og andre store udbydere deltager. Der er i øjeblikket nogle forhandlin-
ger omkring TV2 Sport, hvor vi afventer resultatet. Priserne på sportskanalerne stiger kraf-
tigt, men Stofa forhandler på kundernes vegne.  

 
8. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser 
Beslutning: Intet nyt. 

 
b. Indkommet post. 

Modtaget skrivelser fra Stofa af 28. og 30. maj 2012 om varslede programprisstigninger 
fra VIASAT  
Beslutning: TV3 stiger fra 25,30 til 27,31, 3+ fra 21,99 til 25,99 & 3 Puls fra 7,52 til 
9,70 – alle priser er excl. moms.  
 
Der er kommet en henvendelse fra Rødby Antenneforening, om man er interesseret i at 
lave en ERFA-gruppe for de brugerforeninger, hvor Stofa ejer anlægget. Lindy formule-
rer et svar til antenneforeningen. 

 
c. Henvendelser 

Beslutning: Der har i alt været 7 henvendelser siden sidst, hvor en del af dem har været 
på grund af udfald, samt responstiden hos Stofa er for lang. Men vi mangler dokumenta-
tion på dette for at kunne videregive det Stofa. 
 
En bruger har henvendt sig omkring fejl i regningerne fra Stofa, og man mener nu at det 
er løst, men brugeren savner kontoret i Næstved hvor man kan henvende sig personligt. 
 
En bruger har henvendt sig om problemer med en flytning, der går for langsomt. 

 
d. Andet. 
      Beslutning: Ved mødet i november tager vi en evaluering af bestyrelsens arbejde. 

 
9. Orientering fra andre foreninger. 

Niels og Jacob orienterer om nyt fra andre foreninger. 
Beslutning: Jacob har talt med flere antenneforeninger, der er kede af at de ikke har samme 
tilbud som Stofa foreninger har. 
 

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



 

Beslutning: Der har været et nedbrud på internetforbindelsen hvor supporterne ikke var in-
formeret om at det var en generel fejl – før man som bruger blev informeret om det. 
 
Efterfølgende har der været lidt drillerier med forbindelsen. 
 
Der efterlyses en evaluering af responstiden hos Kundeservice, da man stadig føler at det ik-
ke er blevet bedre. 

 
11. Næste møde. 

Beslutning: 03. september 2012, kl. 16.30 – 18.00 i Stofas lokaler, Vadestedet 1, Næstved.
  


