
 
 

 
 

Referat 
af bestyrelsesmødet 30. november 2015  

 
Tid:        Kl. 16.00 – 18.00. 
 
Sted:        Mødelokale på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved. 
 
Deltagere:        Lindy Nymark Christensen, Jacob Holm, Kristoffer Pedersen,                       
                            Flemming Møss, Rebecca Hindholm og Carsten Haun Larsen (Stofa). 
 
Fraværende:        
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 19. oktober 2015.  

Beslutning: Referatet blev godkendt. 
 

3. Økonomi status. 
Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: Der står 139.541,80 på foreningens konto. Højrentekontoen er udløbet og vi 
laver en ny på 105.000,- 
 

4. Forslag til budget 2016. 
Kassereren vil gennemgå forslaget på mødet og foranlediger det udsendt inden mødet. 
Beslutning: Møder ændres til 2.000 om året, Stofa tjekker om kontingentet er korrekt. 
Efterfølgende bliver underskuddet på 8.600,-.  
 
Formanden forespurgte om Stofa betaler for annoncen til generalforsamlingen i 2016. 
 

5. Brugerforeningens infokanal. Bemærkninger fra bestyrelsen. 
Beslutning: Der er kommet positive tilbagemeldinger på Infokanalen. 
 

6. Orientering om deltagelse i det første regionsmøde for Stofa-ejede brugerråd i Region 
Øst torsdag den 12/11 2015 kl. 17:00 - 22:00 i Stofas lokaler på Jættevej i Ringsted.         
Rebecca, Kristoffer og Lindy deltog i mødet. 
Beslutning: Mødet i Ringsted blev evalueret af deltagerne og det var et godt møde, dog med 
for mange punkter. Teknikken og det organisatoriske bør deles op, så er det lettere at 
prioritere i hvilke møder man skal deltage i. Og mødet bør ikke være på 4 timer, men gerne 
kortere. 

 
7. Orientering fra formanden. 

Indbydelser. Der er modtaget en indbydelse fra TV2. 
Beslutning: Formanden mødes med TV2 1. december 2015.  

 
a. Indkommet post. 
      Beslutning: Der er kommet brev fra Stofa vedrørende fordelsaftalen. Det er implicit i at 
      vi er Stofa ejet, at vi også deltager i fordelsaftalen. 
 
 

           Næstved, den 30. november 2015. 

Stofa Næstved. 
 



b. Henvendelser. Formanden har haft 1 henvendelse på mail og 3 henvendelser på telefon 
fra brugere. 

      Beslutning: Til orientering. Kassereren har 3 henvendelser, Jacob 1 og Flemming 1. 
 

c. Andet. 
Formanden deltager i møde med Stofa i Ringsted 26. november 2015. 

      Beslutning: Formanden har haft et godt og informativt møde med Alexander Nørgaard- 
      Madsen, der er regionschef øst for Storebælt, samt Carsten Haun, vores kontaktperson. 
 

8. Orientering fra Stofa ved Carsten Haun Larsen  
Beslutning: Stofa har henvendt sig til de enkelte formænd i boligforeningerne i Næstved, og 
det har været en positiv erfaring. 
 
Stofa blev forespurgt om de kan lave et udtræk, hvis der er områder, hvor der er ustabilitet: 
Hvis kunderne har henvendt sig til Stofa, så kan vi også få en statistik på dette, helt ned til 
de enkelte noder, så vi kan følge op på dette. 

 
9. Bordet rundt. 

Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Intet til dette punkt. 
 

10. Næste møde. 
Beslutning: 25. januar 2016, kl. 16.00 – 18.00.  

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


