
 
 
 
 

REFERAT 
af bestyrelsesmødet 02. september 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, Helge Lütjens, Michael Rex.  

 
Fraværende:     Jakob Kargaard (Stofa).    
  
 

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

 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 18. juni 2014. 

Beslutning: Godkendt 
 

3. Økonomi status. 
Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: Foreningen har 39.386,52 + 103.018,08 = 142.404,60 på kontiene. Foreningen 
har fået tilbudt en alternativ investering af de låste penge, men dette indebærer også en 
større risiko. Men foreningen vælger den sikre finansiering.  

 
4. Indbydelse fra Stofa til Stofadagen 2014 i Fredericia. 

Efter bestyrelsesbeslutning på mødet 18. juni 2014, deltager Kristoffer Petersen og Lindy 
Nymark Christensen i Stofa dagen og begge er kommet med. 
Beslutning: Ovennævnte deltog og det var et godt møde. Her blev den nye direktør for Stofa 
præsenteret og det er helt sikkert, at SydEnergi vil Stofa det godt.  
 
Stofa vil til at dyrke brugerforeningerne mere end de har gjort i forvejen. Men man vil 
arbejde på en anden måde, som brugerforeningerne skal arbejde på og være organiseret. 
Men det er under udarbejdelse og Stofa har ikke lagt sig fast på, hvordan det skal være. 
 
Bestyrelsen kan få adgang til Stofas Extranet – Flemming Møss & Rebecca Hindholm 
ønsker også denne adgang. 

 
5. Ændret kontaktperson fra Stofa.        

Marie Ekstrand har meddelt, at hun ikke længere skal være kontaktperson til Stofa Næstved. 
Jakob Kargaard bliver igen vores kontaktperson efter han er vendt tilbage fra orlov. 
Dette kan betyde, at vi igen flytter møderne til om mandagen. Tænk over dette inden mødet. 
Beslutning Til orientering, fremover flyttes møderne til mandage kl. 16.00 – 18.00. 

 
6. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser 
Formanden har modtaget en indbydelse fra Stofa & Nickelodeon til familiefest i 
Legoland. Formanden har venligt takket nej til indbydelsen. 
Beslutning: Til orientering 

 
 

Næstved, den 2. september 2014. 

Stofa Næstved. 
 



 
b. Indkommet post. 

Intet 
      Beslutning: Til orientering 
 
c. Henvendelser. 

Formanden har fra medlemmer modtaget 8 telefoniske henvendelser og 2 henvendelser 
pr. mail, 2 telefoniske henvendelser til Kassereren.   
Beslutning: Primært på grund af, at det ikke har været muligt at komme i kontakt med 
Stofa.   

 
d. Andet. 
      Beslutning: Intet. 
 
 

7. Orientering fra Stofa v/ Jakob Kargaard 
Beslutning: Punktet udgår, idet Jakob har meldt afbud.  

 
 

8. Bordet rundt 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Til orientering. 
 
 

9. Besøg af  TV 2. 
Jesper Madsen kommer og orienter om nyheder mm. fra TV 2 i tidsrummet kl. 17.30 – 18.00. 
Beslutning: Udsættes til en anden dag, idet Jesper Madsen ikke nåede frem på grund af 
trafikproblemer.. 
 
 

10. Næste møde 
Beslutning: mandag den 6. oktober 2014, kl. 16.00 – 18.00 (samt mandag den 17. 
november). 
 


