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REFERAT 
 

af bestyrelsesmødet 25. januar 2016. 
 
 

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

 
Fraværende:      Kristoffer Pedersen. 
  

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen 
Beslutning: Der blev tilføjet et nyt punkt 9 omkring gaver. 

 
 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 30. november 2016. 
Beslutning: Ingen bemærkninger 
 
 

3. Valg af næstformand. 
Jacob Holm har meddelt, at han ønsker at trække sig som næstformand og 
han vil give en orientering på mødet. 
Beslutning: Jacob Holm starter nyt job pr. 2. februar hos Stofa og genopstiller derfor ikke på 
generalforsamlingen, da han føler at arbejdet og bestyrelsesarbejdet ikke går hånd i hånd. 
 
Formanden foreslår at Kristoffer Pedersen bliver næstformand og dette blev godkendt af be-
styrelsen. 
 

 
4. Økonomi status. 

Formanden orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: Der står 105.000 + 40.133 + 44,59 i alt 145.177,59 på foreningens konti. 

 
 

5. Programændringerne i Brugerforeningens område. 
Programændringerne denne gang er gået godt uden de helt store problemer. 
Beslutning: Der har få henvendelser til Brugerforeningen vedrørende programændringerne. 
Dog mangler der en oversigt på Stofas hjemmeside over hvilke pakker, der kan tilbydes i 
Næstved. Carsten tjekker op på dette hos Stofa. 

 
 

6. Infokanalen. 
Hvordan synes bestyrelsen det går? 
Beslutning: Ingen bemærkninger vedrørende denne. 
 
 

  

Næstved, den 25. januar 2016. 

Stofa Næstved. 
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7. Generalforsamling 21. marts 2016. 
Annoncering, beretning og regnskab drøftes og dagorden godkendes. 
Beslutning: Beretningen tilgår bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde, så denne kan gen-
nemgås på mødet. 
 
Dagsordenen er tilføjet et punkt med gennemgang af budgettet. Det annonceres i dagspres-
sen i uge 8.  
 
Det er aftalt at Stofa refunderer annoncen til foreningen. 
 
Regnskabet blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
 
Foreningen får oprettet et CVR-nummer til foreningen og foreningens konti bliver registre-
ret på dette nummer. 
 
Dagsordenen til generalforsamlingen blev gennemgået og godkendt. 
 

8. Fortsat drøftelse af Brugerforening Stofa Næstveds fremtid. 
Lindy har deltaget i et regionsmøde for formændene i Ringsted 12. januar 2016 
og vil give en orientering på mødet. 
Beslutning: Formanden refererede fra mødet, da det officielle referat endnu ikke er udsendt 
fra Stofas side, men det burde være lige på trapperne.  

 
9. Gaver. 

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet omkring gaver i forbindelse med runde fødselsdage for 
bestyrelsesmedlemmer. 
Beslutning: Der gives gaver til bestyrelsen ved runde fødselsdage fra 40 år og op. 
 

10. Orientering fra formanden. 
a. Indbydelser 

Besøg på TV Øst i samarbejde med TV2 den 3.marts 2016 i Vordingborg. 
Beslutning: Lindy, Kristoffer, Rebecca og Flemming deltager. 

 
b. Indkommet post. 

Intet 
      Beslutning: Der er ikke modtaget noget. 
 
c. Henvendelser. 

Formanden har fra medlemmer modtaget 5 telefoniske henvendelser og 2 henvendelser 
pr. mail.  
Beslutning: Resten af bestyrelsen har haft en enkelt henvendelse hver.  

 
d. Andet. 
      Beslutning: Intet 

 
 

11. Orientering fra Stofa. 
Beslutning: Pr. 1/3 følger Web-TV deres TV abonnement uanset om de har bredbånd fra 
Stofa.  
 
Der bliver spurgt ind til om der kommer muligheder for ex. Netflix, HBO eller TV2 Play og 
lignende. Stofa arbejder ud fra de muligheder som de har i forhold til de indholdsleverandø-
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rer som leverer indhold til TV pakkerne. 
 
 

12. Bordet rundt 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Det er taget i løbet af mødet. 
 
 

13. Næste møde 
Beslutning: Mandag den 29. februar 2016, kl. 16.00 – 18.00. 


