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REFERAT 
af bestyrelsesmødet 13. april 2015  

 
 
Tid:        Kl. 16.00 – 18.00. 
 
Sted:        Mødelokale på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved. 
 
Deltagere:        Lindy Nymark, Jacob Holm Flemming Møss, Rebecca Hindholm. 
 
Fraværende:      Kristoffer Pedersen, Carsten Haun Larsen (Stofa)  
 
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen 
Beslutning: Ingen bemærkninger. 

 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 23. februar 2015. 

Beslutning: Ingen bemærkninger. 
 

3. Konstituering efter generalforsamlingen 30. marts 2015. 
a. Valg af næstformand. 
b. Valg af sekretær.  
Beslutning: Jacob Holm blev genvalgt som næstformand og Flemming Møss som sekretær. 

 
4. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: Der står 33.065,15 + 103.018.08 = 136.083,23 i alt på foreningens konti. 
 

5. Indstilling om, at der skal to underskrifter til godkendelse af udbetalinger fra foreningen. 
Beslutning: Det laves sådan i banken at enten formand og kasserer eller kasserer og næst-
formand, der underskriver alle foreningens udbetalinger, så der er 2 underskrifter på alle ud-
betalinger. 
 

6. Status på oprettelse af arkivmappe til opbevaring af papirudgaver af referater fra bestyrel-
sesmøder og referater,  regnskaber og beretninger fra generalforsamlinger, samt andre vær-
dipapirer for foreningen. 
Beslutning: Mappen er oprettet. 
 

7. Evaluering af generalforsamlingen 30. marts 2015. 
a. Hvad var godt? 
b. Hvad kan vi gøre bedre? 
c. Forslag til forbedringer. 
Beslutning: Generalforsamlingen blev gennemgået og der var tilfredshed med gennemførel-
sen. 

 
8. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser 
Beslutning: Ingen. 

 
b. Indkommet post. 

                  Næstved, den 13. april 2015. 

Stofa Næstved. 
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      Beslutning: Der er ikke modtaget nogen post. 
 
c. Henvendelser 

Orientering om møde med Jesper Madsen TV 2. 
Beslutning: Der har været 4 telefoniske henvendelser til formanden.  
Mødet med Jesper Madsen var lidt løst og fast mellem foreningen og TV 2. Der er på 
nuværende tidspunkt ikke nogen store nyheder, men der kommer måske mere til efter-
året.  

 
d. Andet. 
      Beslutning: Intet til dette punkt. 
 

9. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Det eneste der blev omtalt, var at vi ser frem til at Info-Kanalen kommer tilbage. 
Der arbejdes på computeren der skal bruges til det, da foreningen gerne ser, at det er Stofa 
der indkøber og dermed har servicen på computeren – Brugerforeningen får redigeringsret-
ten til Info-Kanalen.   

 
10. Næste møde. 

Beslutning: 15. juni 2015, kl. 16.00 – 18.00  
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________  
Formand Lindy Nymark Christensen Næstformand Jacob Holm 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Rebecca Hindholm  Flemming Møss (referent) 


