
 
 
 
 

REFERAT 
af bestyrelsesmødet 17. november 2014  

 
Tid:        Kl. 16.00 – 18.00. 
 
Sted:        Mødelokale på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved. 
 
Deltagere:        Lindy Nymark, Jacob Holm Kristoffer Pedersen, Flemming Møss,  
               Rebecca Hindholm, Helge Lütjens, Michael Rex.  

 
Fraværende:     Jakob Kargaard (Stofa), Rebecca Hindholm, Michael Rex 
  

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen 
Beslutning: Der tilføjes et nyt punkt 12 vedrørende suppleanternes deltagelse i bestyrelses-
møderne og Næste Møde er punkt 13. 

 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 02. september 2014. 

Beslutning: Ingen bemærkninger 
 

3. Økonomi status. 
Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: Der står 36.952,41 + 103.018,08 i alt 139.970,49 på foreningens konti. 

 
4. Budget 2015 

Kassereren forelægger foreningens forslag til budget 2015. 
Forslag til budget 2015 udsendes sammen med dagordenen. 
Beslutning: Forslaget til budgettet blev godkendt. 
 

5. Udkast til mødeplan for 2015. 
Udkast til mødeplan forelægges til drøftelse. 
Udkast udsendes sammen med dagsordenen. 
Beslutning: Mødeplanen blev godkendt. Hvis det er muligt så holdes bestyrelsesmøderne 
fremover på Kirstine, da prisen er i orden, sammenlignet med Grønnegades Kulturcenter, 
hvor det kan være svært at få lokaler. 
 

6. Orientering om møde med TV Øst og TV 2 i Vordingborg. 
Formand og kasserer deltog i mødet 20. oktober 2014. 
Beslutning: Til orientering. 

 
7. Orientering om besøg hos TV 2 i København. 

Flemming Møss, Kristoffer Petersen, Helge Lütjens og Lindy Nymark Christensen deltog i 
besøger 04. november 2014.  
Beslutning: Til orientering. 

 
8. Drøftelse af Brugerforening Stofa Næstveds fremtid. 

Stofa opretter brugerråd ved opkøb af antenneforeninger, hvordan skal vi som en 20 år 
gammel brugerforening forholde os til fremtiden og hvilke råd skal vi give Stofa? 
Beslutning: Punktet er til orientering for bestyrelsen. Ved forhandlingerne med Stofa frem-
over er formand og enten kasserer eller næstformand (eller næstformand og kasserer) til ste-
de. 

 

Næstved, den 17. november 2014. 

Stofa Næstved. 
 



9. Orientering fra formanden. 
a. Indbydelser 

Ingen 
Beslutning: Til orientering 

 
b. Indkommet post. 

Intet 
      Beslutning: Der er kommet personlige breve fra Stofa vedrørende programændringerne. 
Der er modtaget et brev fra Google vedr. annoncering, som vi ikke er interesseret i. 
 
c. Henvendelser. 

Formanden har fra medlemmer modtaget 3 telefoniske henvendelser og 3 henvendelser 
pr. mail.  

      Beslutning: Til orientering. Kassereren har haft 6 henvendelser. Sekretæren har haft 5 
henvendelser. 

 
d. Andet. 
      Beslutning: Intet 

 
10. Orientering fra Stofa. 

Jakob Kargaard kan ikke deltage i mødet, men formanden forelægger orientering fra Stofa 
ud fra følgende punkter.  
- Gennemgang af 2015 programpakker, tjenester og priser 
- Gennemgang af rejsen mod fremtidens brugerråd/foreninger i Stofa byer 
Beslutning: ad 1. Pakkerne kommer til at koste 189 / 325 / 499 efter kanalomlægningen. Der 
sker ændringer i Filmarkivet, da TV2 Film udgør, mens bl.a. Nickelodeon og Cartoon Net-
work kommer ind med forskellige serier og on-demand. Endvidere bliver bærelinien på ka-
belmodemet fremover 1 Mbit i stedet for 256 kbit – den har alle adgang til, der har Stofa. 
Kanalomlægningen vil foregå onsdag den 10. december i Næstved. 
Ad 2. Punktet er til orientering. 
 

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

12. Bestyrelsessuppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøderne. 
Beslutning: Bestyrelsessuppleanterne deltager fremover ikke i bestyrelsesmøderne, da der 
behandles fortrolige sager i forhold til Stofa. Da suppleanterne ikke har de samme bestyrel-
sesansvar som medlemmerne, så er det praktisk, at suppleanterne ikke deltager i de fremti-
dige bestyrelsesmøder. 
 
Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant deltager i spisningen før generalforsam-
lingen. 
 

13. Næste møde 
Beslutning: Mandag den 26. januar 2015 kl. 16 – 18. 


