
 

 

 

 

 

REFERAT 

af bestyrelsesmødet den 3. april 2017  
 

 

Tid:  Kl. 16.00 – 18.00. 

 

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

Deltagere:  Lindy Nymark, Kristoffer Pedersen, Rebecca Pertou,          

Hanne Hansen, Carsten Haun Larsen (Stofa). 

 

Fraværende:     Flemming Møss   

 
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen. 

Beslutning: Godkendt. 

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 27. februar 2017. 

Beslutning: Godkendt. 

 

3. Konstituering efter generalforsamlingen 20. marts 2017. 

a. Valg af næstformand. 

b. Valg af sekretær.  

Beslutning: Kristoffer Petersen, valgt til næstformand og Flemming Møss, valgt til sekretær. 

 

4. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  

Beslutning: Der står 29.865,34 kr. + 105.525,12 kr. = 135.390,46 kr. på foreningens konti. 

Indestående på 105 t.kr. bindes ikke fremadrettet, da beløbet ikke forrentes, med mindre 

beløbet bindes i 3 år. Forrentningen ville være 0,1% 

 

5. Stofas Event i Arene Næstved 08. - 09. marts 2017. 

Hvem har deltaget?  Hvad er indtrykket? 

Beslutning: LNC deltog, det var et godt arrangement med gode snakke. KP ytrede ønske 

om, at brugerforeningens medlemmer fremadrettet altid ville få invitation, så der var 

mulighed for at deltage. Der kom forslag til, at brugerforeningen kunne deltage med en 

stand ved eventen næste år. 

 

6. Infokanalen og hjemmesiden er opdateret efter generalforsamlinger. 

Er der kommentarer eller bemærkninger? 

Beslutning: Både infokanal og hjemmeside er opdateret efter generalforsamlingen. 

 

7. Fortsat drøftelse af Brugerforening Stofa Næstveds fremtid.  

a. Forslag til vedtægter for brugerråd. 

b. Forslag til brugerrådsaftale. 

Forslag er udsendt til bestyrelsen 26. marts 2017. 

Beslutning: Efter gennemgang af det fremsendte materiale, fik formanden mandat til at gå 

videre. 

 

 

                  Næstved, den 10. april 2017. 

Stofa Næstved. 
 

 



8. Evaluering af generalforsamlingen 20. marts 2017. 

a. Hvad var godt? 

b. Hvad kan vi gøre bedre? 

c. Forslag til forbedringer. 

Beslutning: Der var alt for få deltagere. De ønsker der blev udtrykt på sidste års 

generalforsamling vedr. sammenligning af budget og regnskab er gennemført. Det blev 

foreslået, at man via infokanalen og evt. andre sociale medier, kunne præsentere en video 

der fortæller om, hvad man kan bruge brugerforeningen til og hvorfor den eksistere. De 

fysiske forhold var fine, det var et godt tiltag, at der var lavet en opstilling med borde. 

 

9. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser. 

Ingen 

Beslutning: 

 

b. Indkommet post. 

Intet. 

      Beslutning: 

 

c. Henvendelser. 

Formanden har haft 2 telefoniske henvendelser. 

Beslutning: Lindy har haft yderligere et opkald, dvs. 3 i alt. Kristoffer har haft 2 

henvendelser, Rebecca 1 henvendelse og Hanne 2 henvendelser. 

 

d. Andet. 

      Beslutning: 

 

10. Orientering fra Stofa.  

Beslutning: Ingen orientering, idet Carsten havde forladt mødet på dette tidspunkt. 

 

11. Bordet rundt. 

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

Orienteringspunkt: Problematisk at Stofa stadig ikke har styr på de udsendte regninger. Der 

er konstateret problemer med firewall og afviklingen af WEB-TV. 

 

12. Næste møde. 

Beslutning: mandag, den 19. juni 2017, kl. 16.00 – 18.00  

 

 

 

______________________________ ______________________________  

Formand Lindy Nymark Christensen  Kasserer Kristoffer Pedersen 

 

 

______________________________ ______________________________  

Rebecca Pertou                                        Hanne Hansen (referent)  

 

    

 

 

  


