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Referat 

af bestyrelsesmødet 24. oktober 2016 
 

 

Tid:        Kl. 16.00 – 18.00. 

 

Sted:        Fåborgvej 20, 4700 Næstved. 
 

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

        Hanne Hansen og Carsten Haun Larsen (Stofa). 

 

Fraværende:      Rebecca Pertou  
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen. 

Beslutning: Godkendt. 

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 12. september 2016. 

Beslutning: Ingen bemærkninger. 

 

3. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  

Beslutning: Der står 105.000,- + 34.571,39 + 44,59 i alt 139.615,98 på foreningens konti. 

 

4. Evaluering af Stofas tur til Hamborg og IFA-Messen i Berlin 01. - 04. september 2016. 

Rebecca og Kristoffer har fået tilsendt et evalueringsskema fra Stofa til besvarelse. 

Beslutning: Kopi af evalueringen sendes til formanden. 

 

5. Infokanalen. 

Eventuelle bemærkninger og kommentarer 

Beslutning: Stofa kan ikke lokalisere fejlen der gør, at der ikke er lyd på Infokanalen, men 

der arbejdes på det. 

 

Det har været et ønske at få slides fra Stofa, bl.a. fra Stofadagen til at lægge ind på infokana-

len, men det er ikke muligt da Stofas ledelse ønsker ikke dette. Carsten spørger retur i syste-

met om det kan lade sig gøre, for eksempel guides til bedre trådløst net.  

 

Såfremt Stofa kommer med materiale, så skal det lige godkendes af bestyrelse, eller for-

mand, næstformand og kasserer inden det lægges på infokanalen. Af sidstnævnte kun hvis 

der lige har været afholdt bestyrelsesmøde. 

 

6. Udkast til mødeplan for 2017. 

Mødeplanen forelægges til drøftelse og godkendelse. 

            Beslutning: Bestyrelsens mødeplanen for 2017 blev godkendt. 

 

7. Nabolandskanalerne. 

Hvorfor kan vi ikke få alle tilgængelige, således at vi både har NDR & NRK1 uden at    

fjerne nogen andre kanaler. Kunne alle proppes ind, så ville vi jo sikre at flest muligt med-

lemmer er tilfredse. 

                  Næstved, den 24. oktober 2016. 

Stofa Næstved. 
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Beslutning: Der er desværre kapacitetsproblemer og det gør at det ikke er muligt at både 

have NDR samt NRK1 i pakke 1. Det kan endvidere være at der bliver lavet om på pakke 1 

efter nytår, for at få plads til pakke 2. Stofa undersøger nærmere. 

 

8. Evaluering af Stofadagen 30. september 2016 i Kolding. 

Eventuelle bemærkninger og kommentarer 

Beslutning: Der var en generel stor tilfredshed med Stofadagen. Der var god tid til dialog på 

tværs. Dem i bestyrelsen der ikke har svaret på evalueringen opfordres til at gøre dette hur-

tigst muligt. 

 

9. Opfølgning på Stofadagen 

Er det muligt få en udrulningsplan for, hvornår nettet i Næstved opgraderes til Docsis 3.1? 

Det kunne være en mulighed for at fastholde/få nye medlemmer, når Stofa kan tilbyde gigabit 

på deres internet udbud. Samtidig er der også det, at vi skal være sikker på at løsningen er sta-

bil. Vi behøves ikke at være de første, men gerne nummer 2 eller 3. 

Beslutning: Der er pt. ikke en udrulningsplan fra Stofas side, der viser hvornår anlægget i 

Næstved opgraderes til Docsis 3.1. Vi er dog tidligst henne i 3. kvartal i 2017 før der sker 

noget. Opgraderingen gør blandt andet at FM signalet slukkes, så det ikke er muligt at tage 

radiosignalet via Stofas stik derefter. Brugerforeningen orienteres inden opgraderingen fin-

der sted. 

 

 

10. Bilag 6 til Fordelsaftale 3 2017 

Aftalen er tilsendt bestyrelsens medlemmer pr. mail 17. oktober 2016 

Eventuelle bemærkninger og kommentarer 

Beslutning: Punktet var til orientering. 

 

 

11. Fortsat drøftelse af Brugerforening Stofa Næstveds fremtid.  
Orientering om deltagelsen i mødet 11. oktober 2016 kl. 17:00 på Hotel Comwell Korsør.  

Rebecca, Kristoffer og Lindy deltog i mødet. 

Beslutning: Der var en rigtig god stemning på mødet. Det ser ud til at formen med Bruger-

foreninger fortsætter fremover. Stofa har fremsendt et oplæg til vedtægter til juridisk vurde-

ring. 

 

12. Hvordan kan Brugerforeningen medvirke til at fastholde og skaffe flere kunder til Stofa? 

Carsten har tilsendt formanden de aftalte informationer om udmeldelser, men det er samtidig 

aftalt, at vi skal have en oversigt over nye medlemmer. 

Sagen drøftes. 

Beslutning: Når vi modtager de sidste oplysninger fra Stofa, arbejdes der videre med dem. 

Er det hele områder for forsvinder – over til konkurrenterne eller vælger brugerne fra Flow-

TV fra. 

 

Det ville være rart hvis alle Stofas produkter blev synlige for brugerne. 

 

13. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser. 

Ingen 

Beslutning: Til orientering 

 

b. Indkommet post. 

Ingen. 

      Beslutning: Til orientering 
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c. Henvendelser. 

Formanden har haft 3 henvendelser på telefon. 

Beslutning: Forståelse af Stofas fakturaer er altid et tilbagevendende problem. Kristoffer 

har haft 8 henvendelser af forskellig karakter. 

 

d. Andet. 

      Beslutning: Intet til dette punkt. 

 

14. Orientering fra Stofa.  
Beslutning: Punktet er til bestyrelsens orientering.  

 

Der er æbleskiver & Gløgg den 16. december kl. 12.30 til 14.30 for bestyrelsen i Ringsted. 

Tilmelding til formanden senest den 8. december. 

 

15. Bordet rundt. 

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

Beslutning: Der var intet til dette punkt. 

 

16. Næste møde. 

Beslutning: mandag den 05. december 2016, kl. 16.00 – 18.00: 

 

 

 

______________________________ ______________________________  

Formand Lindy Nymark Christensen Kasserer Kristoffer Pedersen 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Hanne Hansen  Flemming Møss (referent) 

 

 

  

 


