
 
 

REFERAT 
af bestyrelsesmødet 14. september 2015  

 
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 og Carsten Haun Larsen (Stofa). 
 
Fraværende:      Rebecca Hindholm uden afbud.  
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen 
Beslutning: Nyt punkt 6 tilføjes vedrørende møde hos Stofa, resten rykkes ned. 

 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 15. juni 2015. 

Beslutning: Ingen benærkninger 
 

3. Økonomi status. 
Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: Der står 39.354,15 + 103.018,08 i alt 142.372,23 på foreningens konti. 
 

4. Brugerforeningens infokanal er i drift. Bemærkninger fra bestyrelsen. 
Beslutning: Tekststørrelsen er rettet på teksten, teksten rettes til normal i stedet for kursiv. 
Carsten hedder Haun til mellemnavn. 
 

5. Orientering om Stofadagen 11. september 2015 i Kolding. 
Beslutning: De tilstedeværende synes at det var et godt arrangement. Prioriteringen omkring 
præsentationen af MitTV burde have haft en større bevågenhed. Der blev endvidere brugt en 
masse akademiske ord, som burde have været danske. Men generelt var der en meget stor 
åbenhed fra Stofas side og de skal de have ros for. 

 
6. Indbydelse til regionsmøde 12. november 2015 hos Stofa i Ringsted 

Beslutning: Udsættes til mødet den 19. oktober. 
 

7. Orientering fra formanden. 
a. Indbydelser. Modtaget indbydelse fra TV 2. Meldt afbud. 

Beslutning: Til orientering. 
 
b. Indkommet post. 
      Beslutning: Der er ikke modtaget nogen post. 
 
c. Henvendelser. Formanden har haft 1 skriftlig, 1 mail og 6 henvendelser på telefon fra 

brugere. Kristoffer Pedersen har haft 5 henvendelser og Flemming Møss har haft 3. 
      Beslutning: Til orientering 

 
d. Andet. 
      Beslutning: Intet til dette punkt. 
 

  

           Næstved, den 14. september 2015. 

Stofa Næstved. 
 



 
 

8. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Jacob Holm oplever at det ikke er muligt at optage programmer via boksen, 
laver lige et ekstra tjek  om det virker ved programmering inden udsendelse begynder og 
giver Jacob besked om det er specifikt eller et generelt problem. 
 
Kristoffer spørger ind til en statistik på hvor mange udfald der er på anlægget i Næstved. 
 
Formanden spørger ind til om man kan lave en lille kampagne for at tilmelde sig Stofas 
SMS service, for at få opdateringer når der er fejl på anlægget. Endvidere kunne der evt. 
lægges en information ind på hjemmesiden omkring de nye produkter ex. mobiltelefoni. 

 
9. Nyheder fra Stofa. Det er aftalt, at Carsten Haun Larsen får den sidste ½ time af mødet. 

Beslutning: Til orientering for bestyrelsen. Carsten Haun Larsen er i øvrigt blevet fastansat 
hos Stofa. 
 

10. Næste møde. 
Beslutning: 19. oktober 2015, kl. 16.00 – 18.00.  

 
 
 
 
______________________________ ______________________________  
Formand Lindy Nymark Christensen Kasserer Kristoffer Pedersen 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Næstformand Jacob Holm  Flemming Møss (referent) 
 
 


