
 
 
 
 

 
Referat 

 
af bestyrelsesmødet 23. februar 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 

 
Fraværende:      Rebecca Hindholm, Marie Ekstrand (sygemeldt) 
  

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

 
 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 26. januar 2015. 
Beslutning: Ingen kommentarer til referatet. Såfremt der er kommentarer til et referat, tages 
dette på det efterfølgende bestyrelsesmøde.  

 
 

3. Økonomi status. 
Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: Det står 40.955,25 + 103.018,08 = 144.013,33 på foreningens konti 

 
 

4. Generalforsamling 30. marts 2015. 
Endelig dagsorden forelægges til bestyrelsens godkendelse. Vedhæftet som bilag 
Udkast til bestyrelsens beretning til godkendelse, er udsendt til bestyrelsens medlemmer. 
Overskrifter som præsentation på generalforsamlingen. Vedhæftet som bilag. 
Det reviderede regnskab for 2014 forelægges til bestyrelsens godkendelse. Vedhæftet som bilag. 
Beslutning: Dagsordenen til generalforsamlingen blev gennemgået og godkendt. Beretnin-
gen blev nærlæst og der blev rettet et par detaljer. 
 
Det revideret og underskrevne regnskab blev gennemgået på mødet og godkendt samt un-
derskrevet af formanden. 

 
5. Fortsat drøftelse af Brugerforening Stofa Næstveds fremtid. 

Beslutning: Til orientering 
 
 

6. Infokanalen. 
Beslutning: Lindy Nymark & Jacob Holm skal til møde med Stofa i Ringsted den 24. febru-
ar, hvor bl.a. Infokanalen skal diskuteres. Brugerforeningen er stadig interesseret i at få in-
fokanalen (eller tilsvarende) tilbage, så brugerne kan se kontaktinformationer på bestyrelsen 
og Stofa. 
 

 
7. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser 

Næstved, den 23. februar 2015. 

Stofa Næstved. 
 



Dialogmøde med Stofa på Hindsgavl i Middelfart. 
Beslutning: Lindy Nymark & Jacob Holm deltager. 

 
b. Indkommet post. 

Intet 
      Beslutning: Intet at bemærke. 
 
c. Henvendelser. 

Formanden har fra medlemmer modtaget 2 telefoniske henvendelser og 4 henvendelser 
pr. mail. Kasseren har haft 7 telefoniske henvendelser og 1 mail. Næstformanden har 
haft en enkelt telefonisk henvendelse. 
Beslutning: En af henvendelserne drejede sig om, at Fibia var ved at grave fiber ned i 
Skovkanten. Informationen blev sendt videre til Stofa og tager sagen herfra.  
 
Generelt skal man ikke være bange for at ringe direkte til Stofa, da ventetiden på deres 
kundeservice er nedadgående. 

 
d. Andet. 
      Beslutning: Intet til dette punkt. 

 
 

8. Orientering fra Stofa. 
Beslutning: Intet til dette punkt. 
 
 

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

10. Næste møde 
Beslutning: Mandag den 13. april 2015, kl. 16.00 – 18.00. 

 
 
 
 
Referat: Flemming Møss 


