
 

 
 

 

 

REFERAT 
 

af bestyrelsesmødet 26. januar 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 Marie Ekstrand (Stofa), 

 

Fraværende: 

  

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

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 17. november 2014. 
Beslutning: Ingen bemærkninger 

 

3. Økonomi status. 
Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  

Beslutning: Der står følgende på foreningens konti: 103.018,08 (højrente) + 41.885,25 (alm. 

Konto) = 144.903,33  

 

4. Programændringerne i Brugerforeningens område 10. december 2014. 
Programændringerne denne gang er gået godt uden de helt store problemer. 

Beslutning: Der har ikke været nogen udfordringer i forhold til programændringerne den 10. 

december, ud over de nedennævnte henvendelser vedrørende NRK1. 

 

5. Infokanalen. 
Vi må stille det spørgsmål til Stofa. Får vi infokanalen tilbage og i givet fald hvornår? 

Beslutning: Brugerforeningen er blevet lovet, at hvis vi selv vil vedligeholde en infokanal, 

så skulle vi få det og den ønsker vi tilbage, da det er vigtigt for brugerforeningen at være 

synlige for medlemmerne/brugerne. 

 

Der bliver indkaldt til et møde i marts, hvor de brugerråd der allerede er etableret, eller er i 

proces bliver indbudt. Der vil et af temaerne være infokanaler. 

 

Stofa har endvidere undersøgt hvilke oplysninger, der er tilgængelige, når en kunde bliver 

slået op i call-centret – og de er korrekte, men Stofa skal være bedre til at uddanne personale 

til at tolke disse oplysninger korrekt. Brugerforeningen ønsker også, at der ved opslag på 

hjemmesiden, hvor der står Næstved Byfællesantenneanlæg – at denne titel også ændres til, 

at Stofa står som ejer af anlægget eller der henvises til Brugerforeningen Stofa Næstved. 

 

6. Generalforsamling 30. marts 2015. 
Annoncering, godkendelse af beretning og regnskab og dagorden mm drøftes. 

Beslutning: Annoncen blev uddelt, og den bringes i Sjællandske den 7. marts og i Næstved 

Bladet samt Ugebladet den 3. marts 2015. 

 

 

Næstved, den 26. januar 2015. 

Stofa Næstved. 
 



På dagsordenen er punkterne ifølge vedtægterne, samt et selvstændigt punkt med budgettet 

for 2015 til orientering. 

 

Regnskabet revideres i indeværende uge og dette udsendes til bestyrelsen når det er klart. 

Udkast til beretning udsendes også til bestyrelsen og formanden ønsker feedback på denne 

hurtigst muligt efter udsendelsen. 

 
7. Fortsat drøftelse af Brugerforening Stofa Næstveds fremtid. 

Beslutning: Punktet blev drøftet i bestyrelsen. 

 

8. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser 
Ingen 

Beslutning: Til orientering 

 

b. Indkommet post. 
Intet 

      Beslutning: Til orientering 

 

c. Henvendelser. 
Formanden har fra medlemmer modtaget 2 telefoniske henvendelser, 1 brev og 5 hen-

vendelser pr. mail.  

Beslutning: Kasseren har fået 10 telefoniske og en mail. Formandens henvendelser har 

primært gået på NRK ikke er på anlægget mere, en enkelt manglede at lave en kanalsøg-

ning for at NDR dukkede op, og de var så tilfredse. 

 

d. Andet. 
      Beslutning: Intet. 

 

9. Orientering fra Stofa. 
Vores kontaktperson Jakob Kargaard har fået nyt arbejde og er 1. januar 2015 fratrådt sin 

stilling i Stofa. Det betyder, at vi har fået Marie Ekstrand tilbage som kontaktperson.. 

Marie Ekstrand orienterer om de seneste nyheder fra Stofa, så vi bliver opdateret. 

Beslutning: Punktet til orientering for bestyrelsen. Næstved bliver et af de første anlæg, der 

bliver bygget om til 300 Mbit, vi får en dato inden for kort tid, hvornår dette sker. Stofa for-

handler om at overtage Toksværd Antennelaug. Udfald i Web-TV blev påpeget samt EPG 

problemer i forhold til bl.a. TV2. 

 

Vi var glade for at Marie er kommet tilbage, hun går på barsel 1. maj 2015 og vi får Carsten 

Haun Larsen som barselsvikarvikar. 

 

 

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

Beslutning: Til orientering. 

 

 

11. Næste møde 
Beslutning: Mandag den 23. februar 2015, kl. 16.00 – 18.00. 


