
 

 

 

 

REFERAT 

af bestyrelsesmødet 05. december 2016 
 

 

Tid:        Kl. 16.00 – 18.00. 

 

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

Deltagere:        Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Pedersen, Flemming Møss, Rebecca Pertou,

        Hanne Hansen og Carsten Haun Larsen (Stofa). 

 

Fraværende:        
 

1. Godkendelse af og evt. tilføjelse til dagsordenen. 

Beslutning: Ingen bemærkninger. 

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 24. oktober 2016. 

Beslutning: Ingen bemærkninger. 

 

3. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  

Beslutning: Der står 34.567,39 + 105.525,12 i alt 140.092,51 på foreningens konti. 

 

4. Infokanalen. 

Infokanalen har været ud af drift de sidste 14 dage. Hvad er der galt? 

Beslutning: Computeren har været til service og den er monteret dags dato. Den burde 

komme online senest 6. december incl. P4 på lydsiden. 

 

5. Fortsat drøftelse af Brugerforening Stofa Næstveds fremtid.  
Der er udsendt et revideret referat fra mødet 11. oktober 2016 kl. 17:00 på Hotel Comwell 

Korsør.  

Beslutning: Der meldes en ny dato ud indenfor cirka 14 dage, hvornår næste møde holdes. 

Der skal blandt andet tales om nye vedtægter og disse skal ud til resten af bestyrelsen inden 

næste møde, så alle har mulighed for at komme med input. Det er sandsynligvis kun for-

mand og næstformand der skal deltage i mødet. 

 

6. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser. 

06.12.2016 kommer TV 2 på julebesøg hos formanden. Den 12. december er der møde 

med Viasat. 

Beslutning: Til orientering. 
 

b. Indkommet post. 

Der er kommet breve vedrørende CMore Total samt TV2 Play ændringer. 

      Beslutning: Til orientering. 
 

c. Henvendelser. 

Formanden har haft 2 henvendelser på telefon. 

Beslutning: Kristoffer har haft 6 telefoniske henvendelser samt 1 på mail. Flemming har 

haft 2, Hanne 1. 
  

                  Næstved, den 5. december 2016. 

Stofa Næstved. 
 

 



 

d. Andet. 

      Beslutning: Intet til dette punkt. 

 

7. Orientering fra Stofa.  
Beslutning: Marie Ekstrand stopper med udgangen af året hos Stofa.  

 

Den 14. december laves der omlægning i Næstved.TV3 Puls flyttes i pakke 2, TV3 Plus 

flyttes til pakke 2. TV3’s eSports kanal lægges på prøvekanalen i 1. kvartal 2017, efterføl-

gende kan denne købes via Fritvalg. Viasat UHD kanalen kommer i pakke 3. 

 

Den 16. december kommer formanden og næstformanden til Gløgg og æbleskiver i Ringsted 

(hele bestyrelsen var inviteret, men tidspunktet passede ikke helt).  

 

Der er lidt ekstra travlt inden jul, da der også skal lukkes nogle huller, på grund af persona-

lesituationen.  

 

8. Bordet rundt. 

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

Beslutning: Kristoffer: Tak for samarbejdet i 2016.  

 

Rebecca: Det har været et spændende år, hvor jeg har lært meget. 

 

Hanne: Det har været spændende at komme med i bestyrelsesarbejdet. 

 

Mødet den 10. april 2017 ændret til den 3. april 2017. 

 

9. Næste møde. 

Beslutning: mandag, den 23. januar 2017, kl. 16.00 – 18.00: 

 

  

 

 

______________________________ ______________________________  

Formand Lindy Nymark Christensen Kasserer Kristoffer Pedersen 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Rebecca Pertou  Flemming Møss (referent) 

 

 

______________________________  

Hanne Hansen    

 


