
 
 
 
 

REFERAT 
af bestyrelsesmødet 01. april 2014  

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

       Helge Lütjens, Marie Ekstrand (Stofa). 
 

Fraværende:      Michael Rex, Rebecca Hindholm 
 
 

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

 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 24. februar 2014. 

Beslutning: Ingen kommentarer, ved ændringer til referatet sendes det ud til alle 
 

3. Konstituering efter generalforsamlingen 24. marts 2014. 
a. Valg af næstformand: Jacob Holm blev genvalgt. 
b. Valg af sekretær: Flemming Møss blev genvalgt. 
Beslutning: 

 
4. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: 28.784,76+456,46+101.746,26=130.987,48 i alt på foreningens konti. 
 

5. Oprettelse af arkivmappe til opbevaring af papirudgaver af referater fra bestyrelsesmøder og 
referater, regnskaber og beretninger fra generalforsamlinger, samt andre værdipapirer for 
foreningen. 
Beslutning: Der oprettes en mappe pr. år med referater, regnskaber med videre. Men start i 
året 2014. Der laves dog en mappe, for før perioden, for historiske oplysninger. 
 

6. Evaluering af generalforsamlingen 24. marts 2014. 
a. Hvad var godt? 
b. Hvad kan vi gøre bedre? 
c. Forslag til forbedringer. 
Beslutning: Generelt var der tilfredshed med generalforsamlings gennemførelse, form med 
videre.  

 
7. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser 
Beslutning: Der er ikke modtaget nogen. 

 
b. Indkommet post. 
      Beslutning: Mails beskrives under henvendelser. 
 
c. Henvendelser 

Viasat ved Bo Ekstrøm har rettet henvendelse om præsentationsmøde med os. 

Næstved, den 1. april 2014. 

Stofa Næstved. 
 



Formanden har fra medlemmer modtaget 73 telefoniske henvender og 4 henvendelser pr. 
mail. Næstformanden har modtaget 2 henvendelser pr. telefon og kassereren har modta-
get 4 henvendelser pr. telefon, heraf er en opfulgt pr. mail. 
Beslutning: Til orientering, med henvisning til Viasats invitation afventer vi en invitati-
on til at komme ind og besøge dem. 

 
d. Andet. 

Beslutning: Afviklingen på Karrebæksagen er kørt fuldt ud tilfredsstillende.  
Der kommer frikadellearrangementer den 13. & 14. maj i Kompagnihuset – bemærk at 
man får en invitation, som man kan deltage efter. 

 
8. Bordet rundt. 

Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Stofa er i gang med at kontakte boligforeningerne, det er en pæn arbejdsopgave 
at komme igennem.  
 
Husk at det er Marie der er vores indgangsperson hos Stofa, hun ekspederer mails videre, 
hvis det er. 
 
Kristoffer Pedersen foreslår Stofa at være bedre til at vejlede kunderne når de sælger deres 
produkter, incl. SmartTV boksene. Der skal sælges men ikke oversælges.  
 
Jacob Holm har talt med TV2, da vi ikke har hørt fra dem et stykke tid, men de har også væ-
ret underdrejet og prioriterer de foreninger, hvor de kan gøre en forskel (hvor der er udfor-
dringer). 
 
Flemming Møss foreslår at, når der lukkes for det analoge signal og der frigøres plads på an-
lægget, at der så lægges NDR på anlægget igen. I øvrigt rykkes der for en pris på hvad den 
eventuelt vil koste som frit valg. Der er dog pt. ikke planer om at sætte kanalen på igen, men 
der kommer måske en ”Pakke Øst” til næste forår, hvor den er tænkt ind. 

 
9. Næste møde. 

Beslutning: 17. juni 2014, kl. 16.00 – 18.00  
 


