
 
 
 

REFERAT 
af bestyrelsesmødet 15. juni 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:     Jacob Holm   
 

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

 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 13. april 2015. 

Beslutning: Godkendt 
 

3. Økonomi status. 
Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: Der står 32.130,15 + 103.018,08 = 135.148,23 på foreningens konti. 
 

4. Orientering om drøftelser med Nordea vedrørende to underskrifter ved godkendelse af udbe-
talinger fra foreningen. 
Beslutning: En ordning med en fællesfuldmagt koster 1.000,- + 100,- pr. fuldmagtshaver om 
året. Bestyrelsen har besluttet at fortsætte med foreningens hidtidige praksis, hvor der er 2 
underskrifter på alle bilag. 
 

5. Drøftelse af indhold på infokanalen, som er genetableret af Stofa. 
Beslutning: Formandens oplæg blev godkendt og Stofa vender tilbage omkring de selv øn-
sker at opdatere egne sider på kanalen. Bestyrelsen er enige om, at den ikke skal benyttes til 
reklameformål, men ren information fra bestyrelsen & Stofa til brugerne. 
 

6. Orientering fra Stofa ved Carsten Haun Larsen 
Beslutning: Antennelauget i Toksværd er nu overtaget af Stofa pr. 2. juni og hører nu under 
Brugerforeningen Næstved. 
 
Pr. 1. september kommer Stofa med et produkt, der hedder BredbåndOnly, hvor brugerne 
kan nøjes med at købe bredbånd fra Stofa uden TV. Det giver selvfølgelig ikke adgang til 
Web-TV, da man jo har fravalgt TV. 
 
Stofa spørger til, om de må lave nogle arrangementer for foreningens medlemmer. Dette er 
bestyrelsen selvfølgelig interesseret i og bifalder dette via gensidig information omkring ar-
rangementet. 

 
7. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser 
Beslutning: Stofadagen 2015: Der mailes til formanden om man ønsker at deltage. 

 
b. Indkommet post. 
      Beslutning: Der er ikke modtaget nogen post. 
 

                  Næstved, den 15. juni 2015. 

Stofa Næstved. 
 



c. Henvendelser. Formanden har haft 2 henvendelser på telefon fra brugere. 
      Beslutning: Kristoffer Pedersen har haft 6 henvendelser af forskellig art.  

 
d. Andet. 
      Beslutning: Intet 
 

8. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Kristoffer Pedersen er lidt træt at folk altid taler negativt om Stofa, det er ikke 
altid til at sige om det er reel kritik eller om det bare er holdninger. Der er stadig lidt pro-
blemer med Android 5.0 App’en. 
 
Flemming Møss har oplevet kraftige pixeleringer på fjernsynet. Et tjek hos naboerne be-
kræftede fejlen. Stofas tekniker påbegyndte fejlretningen indenfor en time. Efterfølgende 
dag var der behov for 2 opringninger til Stofas Support – ingen ventetid efter indgangsbøn-
nen på 80 30 30 20. 

 
9. Næste møde. 

Beslutning: 14. september 2015, kl. 16.00 – 18.00  
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________  
Formand Lindy Nymark Christensen Kasserer Kristoffer Pedersen 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Rebecca Hindholm  Flemming Møss (referent) 
 


