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REFERAT 

af bestyrelsesmødet 12. september 2016  
 

 

Tid:        Kl. 16.00 – 18.00. 

 

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

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

       Hanne Hansen, Carsten Haun Larsen (Stofa). 

 

Fraværende:        

 
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen. 

Beslutning: Nyt punkt 11: Evaluering af arbejdet og samarbejdet i bestyrelsen. 

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 20. juni 2016. 

Beslutning: Referatet blev underskrevet. 

 

3. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  

Beslutning: Der står 105.000+37.799,56+44,59 i alt: 142.844,15 på foreningens konti 

 

4. Referat fra deltagelse i Stofas tur til Hamborg og IFA-Messen i Berlin 01. - 04. 

september 2016. 

Rebecca og Kristoffer har deltaget i turen 

Beslutning: Kristoffer og Rebecca fortalte om turen, der havde udbytterig både fagligt og 

socialt. 

 

5. Infokanalen. 

Eventuelle bemærkninger og kommentarer 

Beslutning: Infokanalen er pt. gået i sort, men der arbejdes på at få den på skærmen igen. 

 

6. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser. 

TV 2 har indbudt formanden til Charlie Revy Galla, men formanden takkede nej til 

indbydelsen 

Beslutning: Til orientering. 

 

b. Indkommet post. 

Ingen. 

      Beslutning: Der er ikke modtaget noget. 

 

c. Henvendelser. 

Formanden har haft 2 henvendelser pr. mail og 6 telefoniske henvendelser. 

Beslutning: Stofa har udsendt en nyhedsmail, hvor ikke alt indholdet var tilgængeligt i 

vores område. 

 

Der har været en længere mailkorrespondance med en bruger omkring NRK1. 

                  Næstved, den 12. september 2016. 

Stofa Næstved. 
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Flemming har haft en henvendelse og Kristoffer 8. 

 

d. Andet. 

      Beslutning: Der var intet til punktet. 

 

7. Fortsat drøftelse af Brugerforening Stofa Næstveds fremtid.  
Referat fra møde i Stofa Øst 22. august 2016 er sendt til bestyrelsen i mødet deltog Hanne, 

Kristoffer og Lindy. 

Der er indkaldt til møde 11. oktober 2016 kl. 17:00 på Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 

Korsør. Hvem deltager fra brugerforeningen? 

Beslutning: Referatet fra mødet den 22. august er rundsendt til bestyrelsen, og det var 

positiv læsning. 

 

Lindy, Kristoffer, Hanne og Rebecca deltager i mødet den 11. oktober i Korsør. 

 

8. Hvordan kan Brugerforeningen medvirke til at skaffe flere kunder til Stofa? 

Beslutning: Bestyrelsen fik udleveret et læserbrev fra Sjællandske, punktet er til fortsat 

drøftelse på det næste møde.  

 

9. Stofadagen 30. september 2016 på Hotel Comwell i Kolding. 

Rebecca, Hanne, Kristoffer, Flemming og Lindy er tilmeldt til deltagelse. 

Beslutning: Til efterretning. 

 

10. Orientering fra Stofa.  
Beslutning: Carsten sender programmet rundt til dagen.  

 

11. Evaluering af arbejdet og samarbejdet i bestyrelsen- 

Beslutning: Punktet blev drøftet i bestyrelsen og arbejdet samt samarbejdet fortsætter som 

hidtil. 

 

Fremover sættes punktet på dagsordenen en gang om året. 

 

12. Bordet rundt. 

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

Beslutning: Til drøftelse. Blandt andet blev der snakket om de nyeste reklamer, der har gjort 

at Stofa er nu kendt blandt 3. klasses elever – så den har haft en effekt. Endvidere ønskes der 

mere gennemskuelige regninger for vores brugere. 

 

13. Næste møde. 

Beslutning: mandag, den 17. oktober 2016, kl. 16.00 – 18.00: Flyttes til 24. oktober.  

 

 

______________________________ ______________________________  

Formand Lindy Nymark Christensen Kasserer Kristoffer Pedersen 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Rebecca Pertou  Flemming Møss (referent) 

 

 

______________________________  

Hanne Hansen   


