
 

 

 

 

  Referat 

af 

 til bestyrelsesmødet 11. april 2016  
 

 

Tid:        Kl. 16.00 – 18.00. 

 

Sted:        Mødelokale på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved. 
 

Deltagere:        Lindy Nymark, Kristoffer Pedersen, Hanne Hansen, Carsten Haun Larsen, Stofa.        
 

Fraværende:      Flemming Møss, Rebecca Hindholm.  
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen. 

Beslutning: Ingen tilføjelser. Dagsordenen blev godkendt. 

Lindy bød nyvalgte Hanne Hansen velkommen til bestyrelsesarbejdet.  

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 29. februar 2016. 

Beslutning: Ingen bemærkninger 

 

3. Konstituering efter generalforsamlingen 21. marts 2016. 

a. Valg af næstformand. 

Beslutning:  Kristofer Petersen blev genvalgt uden modkandidat 

b. Valg af sekretær.  

Beslutning: Flemming Møss blev genvalgt uden modkandidat 

 

4. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  

Beslutning: Foreningen har 105.000 + 27.599,18 + 44,59 i alt 132.643,77 på foreningens 

konti. 

 

5. Drøftelse af deltagelsen i Stofas tur til Messen i Berlin 01. - 04. september 2016 

Vi har endnu ikke fået en officiel indbydelse, men er orienteret om tidspunktet. 

Beslutning: Efter udsendelsen af dagsordenen er den officielle indbydelse modtaget. Hver 

forening og råd kan deltage med en person og der er tilmelding efter først til mølle 

princippet senest 29. april 2016 og der er en egenbetaling på kr. 1.500,-. 

Det blev besluttet, at formanden tilmeldes og der søges om at få yderligere 2 bestyrelses-

medlemmer med. Rækkefølgen for deltagelse er 1 Rebecca Hindholm. 2 Hanne Hansen. 

 

6. Stofas Event i Arene Næstved 04. - 05. april 2016. 

Hvem har deltaget?  Hvad er indtrykket? 

Beslutning: Lindy og Carsten har deltaget. Et udmærker arrangement, som var godt besøgt. 

 

7. Infokanalen og hjemmesiden er opdateret efter generalforsamlinger. 

Er der kommentarer eller bemærkninger? 

Beslutning: Der arbejdes stadig med at få underlægningsmusik fra P4 Sjælland på 

infokanalen. Ellers ingen kommentarer 

 

8. Evaluering af generalforsamlingen 21. marts 2016. 

a. Hvad var godt? 

b. Hvad kan vi gøre bedre? 

c. Forslag til forbedringer. 

                  Næstved, den 12. april 2016. 

Stofa Næstved. 
Brugerforeningen 

 



Beslutning: 

a. Det var en god generalforsamling med knap 50 deltagere, heraf 29 stemmeberettigede.  

b. Der var enkelte der ønskede opstilling af borde 

c. Vi drøfter i januar 2017 hvordan vi synes Stofa skal på optræde efter generalforsam-

lingen, herunder om personlige spørgsmål skal besvares separat efter mødet. Der tages 

ligeledes stilling til lokalets indretning (Opstilling af borde). 

 

9. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser. 

Ingen 

Beslutning: Ingen 
 

b. Indkommet post. 

Formanden har modtaget et brev fra en bruger, som ønsker NRK 1 i Stofas pakker. 

Brugeren rettede også henvendelse i 2014 og 2015 om samme ønske. Formanden har 

telefonisk talt med medlemmet og orienteret ham om, at vi ikke kan få NRK 1. 

      Beslutning: 

      Stofa kan ikke levere NRK 1 på Sjælland og Lolland Falster, idet brugerne her, har valgt  

      at kunne modtage Tyskland 3 (NDR). 
 

c. Henvendelser. 

Formanden har haft 1 skriftlig og 6 telefoniske henvendelser. 

Beslutning: Formanden har haft 1 skriftlig 1 personlig og 6 telefoniske henvendelser. 

Næstformanden har haft 5 telefoniske henvendelser. 

 

d. Andet. 

      Beslutning: Intet. 

 

10. Orientering fra Stofa.  
Beslutning: Ingen bemærkninger 

 

11. Fortsat drøftelse af Brugerforening Stofa Næstveds fremtid.  

Beslutning: Formanden orienterede om processen og sagen forløb af hensyn til det nyvalgte 

bestyrelsesmedlem. 

 

12. Bordet rundt. 

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

Beslutning: Ingen bemærkninger. 

 

13. Næste møde. 

Beslutning: Mandag den 20. juni 2016, kl. 16.00 – 18.00 

 

Formanden orienterede efter mødet det nye bestyrelsesmedlem om bestyrelsesarbejdet, 

bestyrelsesansvar, forretningsgang og henvendelser fra pressen, som alene besvares af 

formanden.  

 

 

______________________________           ______________________________  

Formand Lindy Nymark Christensen                   Kasserer Kristoffer Pedersen 

 

 

 

______________________________  

                 Hanne Hansen   

                                                                                                Referent Lindy Nymark Christensen 


