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Referat 

til bestyrelsesmødet 20. juni 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: Godkendt 

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 11. april 2016. 

Beslutning: Der er ikke modtaget nogen bemærkninger til referatet. 

 

3. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  

Beslutning: Der står 105.000,00 + 38.726,56 + 44,59 i alt 143.771,15 på foreningens konti. 

Der er kommet første rate på årets kontingenter fra brugerne. Der er nu cirka 15.000 med-

lemmer, men i vores velmagtsdage var vi cirka 18.000 medlemmer. Dette er noget som både 

vi og Stofa skal være opmærksom på. 

 

Når opsparingskontoen ophører, så overføres der 125.000,- på den bundne konto. 

 

4. Orientering om deltagelse i Stofas tur til Messen i Berlin 01. - 04. september 2016 

Vi har fået tildelt 2 pladser og deltagerbetalingen udgør i alt kr. 3.000,- 

Rebecca og Lindy deltager, som besluttet i bestyrelsen. 

Beslutning: Til orientering og deltagerbetalingen forventes at blive maksimalt 3.000,- Ved 

forfald er Kristoffer første afløser, da både Hanne og Flemming er forhindret arbejdsmæs-

sigt. 

 

5. Infokanalen og hjemmesiden er opdateret efter generalforsamlinger. 

Er der kommentarer eller bemærkninger? 

Beslutning: Der er ikke noget baggrundsmusik på Infokanalen. Stofa rykkes for den løsning 

hurtigst muligt. Det undersøges lige om der er udfordringer i forhold til CopyDan. 

 

6. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser. 

Ingen 

Beslutning: Der er ikke modtaget nogen. Det forventes at der kommer en invitation til 

Stofas programdag fredag den 30. september i Kolding. Alle melder tilbage til forman-

den hurtigst muligt om de har mulighed for at deltage. 

  

                  Næstved, den 20. juni 2016. 

Stofa Næstved. 
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b. Indkommet post. 

Viasat har varslet prisstigninger pr. 1. september 2016 

Beslutning: Der er varslet en prisstigning på Viasats programmer fra 1. september. Det 

drejer sig om TV3, TV3+, TV3Puls, Viasat Sport 2, der er ingen prisstigning på Viasat 

Sport 1. Stigningerne slår igennem hos medlemmerne 1. januar 2017. 

 

c. Henvendelser. 

Formanden har fået 1 brev samt 6 telefoniske henvendelser. 

Beslutning: Kristoffer har haft 4, Hanne har haft 1, Flemming 2 og Rebecca har ikke haft 

nogen henvendelser. 

 

En del af henvendelserne til formanden har været omkring forståelsen af Stofas faktu-

raer. Brugerne er henvist til at kontakte Stofa direkte, det er slet ikke så svært at komme 

igennem på telefonen til dem. Der har været en henvendelse fra Mogenstrup, og netop 

der er Stofa ved at opgradere anlægget, der er af ældre dato. En anden henvendelse kan 

henføres til brugerens installationer i boligen. 

 

d. Andet. 

      Beslutning: Intet. 

 

7. Fortsat drøftelse af Brugerforening Stofa Næstveds fremtid.  
Beslutning: Der indkaldes til en ny dato for formandsmøde fra Stofas side. 

 

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

Beslutning: Stofa er i gang med at analysere årsagerne til at brugerne vælger andre produk-

ter. Der kommer et resultat til det næste møde, så vi har noget at gå videre med. 

 

Punktet var til drøftelse i bestyrelsen. 

 

9. Orientering fra Stofa.  
Beslutning: Informationerne fra Stofa har været indeholdt i de ovenstående punkter. 

 

Endvidere er Stofa i kontakt med boligforeningerne i Næstved.  

 

10. Bordet rundt. 

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

Beslutning: Punktet var til drøftelse. 

 

11. Næste møde. 

Beslutning: mandag den 12. september 2016, kl. 16.00–18.00  

 

 

______________________________ ______________________________  

Formand Lindy Nymark Christensen Kasserer Kristoffer Pedersen 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Rebecca Pertou  Flemming Møss (referent) 

 

 

______________________________  

Hanne Hansen    


