
 
 
 
 

REFERAT 
af bestyrelsesmødet 18. juni 2014  

 
Tid:        Kl. 16.00 – 18.00. 
 
Sted:        Mødelokale 217, Grønnegade 10 (Kasernen), 4700 Næstved. 
 
Deltagere:        Lindy Nymark, Jacob Holm Kristoffer Pedersen, Flemming Møss,  

       Rebecca Hindholm 
 

Fraværende:      Marie Ekstrand (Stofa), Helge Lütjens og Michael Rex.  
 
 

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

 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 01. april 2014. 

Beslutning: Godkendt, referatet fra Generalforsamling er nu underskrevet og lægges ud på 
hjemmesiden. 

 
3. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: Der står pt. 33.268,31 + 456,46 + 101.746,26 = 135.471,03 kroner på forenin-
gens konti. Kassereren præsenterede et halvårsregnskab og pt. er der et underskud på 
1.504,62, men der er pt. ikke kommet indbetalinger på foreningens kontingent fra Stofa 
endnu. Halvårsregnskabet blev godkendt af bestyrelsen. 
 

4. Sluk for de analoge kanaler i Næstved 
 Information fra Marie Ekstrand: Det eneste jeg har at berette er, at det analoge sluk nu er        
Gennemført. Det er gået over al forventning. Kaldene har ikke kunnet ses på vores statistik-
ker, så vi taler virkelig om et meget lille antal henvendelser.  
Kun omkring 175 henvendelser har vi fået på bestilling af bokse og teknikerbesøg. 
Beslutning: Orienteringen er taget til efterretning og der har kun været 3 henvendelser til 
brugerforeningen, så det må siges at være i orden. 

 
5. Indbydelse fra Stofa til Stofadagen 2014 i Fredericia. 

Stofadagen afholdes fredag, den 29. august 2014 med overnatning og hjemkørsel lørdag, 
den 30. august 2014. Der kan højst deltage 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Indbydelsen er videresendt til bestyrelsens medlemmer. 

            Beslutning: Lindy Nymark & Kristoffer Pedersen tager afsted. 
 

6. Orientering fra formanden. 
a. Indbydelser 

Indbydelse fra Viasat er udsat til efter sommerferien  
Beslutning: Jesper Madsen fra TV2 vil gerne besøge foreningen den 2. september og han 
får lov til at komme med et indlæg kl. 17.30. 

 
b. Indkommet post. 

Beslutning: Der er modtaget et brev fra TV2 Fri. Der er også kommet en invitation til et 
frikadellearrangement fra Stofa den 14. maj. En folder fra Eurosport vedr. kanalernes 
tilbud er modtaget. 

Næstved, den 18. juni 2014. 

Stofa Næstved. 
 



 
c. Henvendelser 

Formanden har fra medlemmer modtaget 41 telefoniske henvendelser og 3 henvendelser 
pr. mail. Kassereren har fået 25 henvendelser samt en mere til et bestyrelsesmedlem. 
Beslutning: Til orientering. Formanden orienterede nærmere om 2 af henvendelserne. 
Senest har en bruger henvendt sig over dårligt signal på DR2 & TV2 (pixeleringer) og 
netop disse 2 kanaler er de første, der bliver berørt, hvis der er problemer med hjemmets 
installationer.  

 
d. Andet. 

Beslutning: Der har været 3 henvendelser direkte til Stofa fra brugere i Karrebæksminde, 
der skulle have rabatten og det er nu korregeret. 

 
7. Bordet rundt. 

Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Der har været en klage på kvaliteten af Stofas modemer – deres trådløse række-
vidde. Der kan være mange årsager til, at antennesignalet ikke er kraftigt nok. Endvidere er 
antallet af enheder der tilsluttes til nettet jo blevet større. 
 
Igen anbefales det, at have tjek på sine installationer i huset. De korrekte kabler giver et godt 
produkt. 

 
8. Næste møde. 

Beslutning: 02. september 2014, kl. 16.00 – 18.00  
 
 
 
 
 


