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REFERAT 

af bestyrelsesmødet 19. oktober 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:        
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen 

Beslutning: Godkendt. 

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 14. september 2015.  

Beslutning: Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

3. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  

Beslutning: Foreningen har 36.547,55 + 103.018,08 = 139.565,63 på foreningens konti. 

 

4. Forslag til mødeplan for 2016. Er vedhæftet dagsordenen 

Beslutning: Mødeplanen blev godkendt med en enkelt ændring. 

 

5. Brugerforeningens infokanal. Bemærkninger fra bestyrelsen. 

Beslutning: Dem som formanden har talt med er tilfredse med Infokanalen. Helge Lütjens 

skal slettes fra Infokanalen da han stopper som suppleant i foreningen.. 

 

6. Indbydelse til det første regionsmøde for Stofa-ejede brugerråd i Region øst torsdag den 

12/11-2015  kl. 17:00 - 22:00 i Stofas lokale på Jættevej i Ringsted.         

Hvem deltager? 

Beslutning: Lindy, Jacob, Rebecca og Kristoffer deltager i mødet. 

 

7. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser. Modtaget indbydelse fra Stofa til Menstrup revyen med ledsager. Jeg har 

takket ja til indbydelsen. 

Beslutning: Til orientering. 

 

b. Indkommet post. 

      Beslutning: Der er modtaget en skrivelse fra Stofa den 28. september vedrørende 

      stigninger på programmerne pr. 1. januar 2016. 

 

c. Henvendelser. Formanden har haft 2 skriftlige og 4 henvendelser på telefon fra brugere. 

      Beslutning: Der har bl.a. været en henvendelse vedrørende udfald på forbindelsen, samt 

      fastnettelefoni. Kasseren har haft 3 telefoniske og en personlig henvendelse. Jacob har  

      haft en enkelt skriftlig. Flemming har haft en enkelt personlig henvendelse og Rebecca  

      har haft en enkelt personlig henvendelse. 

  

           Næstved, den 19. oktober 2015. 

Stofa Næstved. 
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d. Andet. 

      Beslutning: Formanden har skiftet til Stofa Mobil. Afventer det endelige skift fra TDC,  

      men den endelige dato er endnu ikke meldt ud. Jacobs kone skifter pr. 30. oktober, og  

      også her har kommunikationen været i orden. 

 

8. Orientering fra Stofa ved Carsten Haun Larsen 

Beslutning: Der er lavet et arrangement på Menstrup Kro med en del af beslutningstagerne i 

de store afdelinger af boligselskaberne i Næstved. Stofa har en stort fokus på boligforenin-

gerne. 

 

Den 12. november er der møde med antenne- og brugerforeningerne i Ringsted. Der vil være 

mulighed for at komme med gode ideer til Stofa, samt snakke med de andre foreninger. 

 

Stofa er i gang med at lave nogle geografiske ændringer i Næstved samt opgradere fiberen 

til byen. 

 

Pakkernes sammensætning ændres ikke i 2016. 

 

9. Bordet rundt. 

Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 

Beslutning: Kristoffer efterlyser hvordan man tilmelder sig til Stofa på eBoks. 

 

10. Næste møde. 

Beslutning: 30. november 2015, kl. 16.00 – 18.00.  

 

 

 

 

 

 

______________________________ ______________________________  

Formand Lindy Nymark Christensen Kasserer Kristoffer Pedersen 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Næstformand Jacob Holm  Flemming Møss (referent) 

 

 

 

______________________________  

Rebecca Hindholm   


