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REFERAT 

af bestyrelsesmødet 19. juni 2017  
 

 

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:     Hanne Hansen  

 
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen. 

Beslutning: Ingen bemærkninger 

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 3. april 2017. 

Beslutning: Ingen bemærkninger 

 

3. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  

Beslutning: Vi har pt. ikke adgang til banken i forbindelse med ændring af kasserer, forenin-

gen har pt. ingen udeståender. Der er kommet indbetaling fra Stofa på lidt over 7.175,- for 

første halvår i 2017. Indbetalingen udviser et stigende medlemstal. 

 

4. Infokanalen og hjemmesiden. 

Er der kommentarer eller bemærkninger? 

Beslutning: Infokanalen er desværre meget ustabil, først billede, efterfølgende forsvinder 

musikken. Den burde genstarte en gang i døgnet og Carsten følger op på det. 

 

5. Fortsat drøftelse af Brugerforening Stofa Næstveds fremtid.  

Referat fra formandsmøde 3. maj 2017 er udsendt til bestyrelsen sammen med denne dags-

orden og vil blive nærmere drøftet på bestyrelsesmødet. 

Beslutning: Bestyrelsen drøftede oplægget fra Stofa og det ser fornuftigt ud. Skulle der 

komme mere inden næste bestyrelsesmøde, så kan formanden fortsætte forhandlingerne. 

 

Det er vigtigt at der fremover ikke sker udbetalinger til enkeltpersoner, men til foreningen, 

gerne med et fast årligt beløb. 

 

6. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser. 

Stofa har indbudt mig til deltagelse i indvielsen af Stofas nye domicil i Aarhus og Stofas 

administrerende direktør Ole Fruekildes 40 års fødselsdag 26. juni 2017   

Beslutning: Formanden har meldt afbud til indvielsen i Aarhus. Der er også kommet en 

personlig invitation til Liveoptagelserne på Charlies Rockshow i Karrebæksminde den 

23. juni. Denne invitation er ligeledes afslået, da formanden er optaget til anden side. 

 

 

                  Næstved, den 19. juni 2017. 

Stofa Næstved. 
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b. Indkommet post. 

Intet. 

      Beslutning: Til orientering. 

 

c. Henvendelser. 

Formanden har haft 4 telefoniske henvendelser. 

Beslutning: Kristoffer har haft 6 telefoniske henvendelser og Flemming 1. Henvendel-

serne til formanden har primært været omkring fakturaer eller nedbrud. Kristoffer har 

sendt en henvendelse videre fra en bruger i Skovburren angående driftsproblemer i om-

rådet. Flemmings har været omkring en udfordring i Sct. Jørgens Park. Stofa anbefales 

at se på området, hvor der virkeligt er mange installationer fra Stofa, og så ex. ikke leve-

rer en router med 5 Ghz og kun 2,4 Ghz. 

 

d. Andet. 

      Beslutning: Intet. 

 

7. Orientering fra Stofa.  

Beslutning: Stofa kommer med et produkt, hvor det er muligt at få extendere til det trådløse 

net. De kan købes på Stofas hjemmeside med eller uden teknikerbesøg. 

 

Stofa ændrer også deres telefonabonnementer i forbindelse med de nye EU-regler. 

 

8. Bordet rundt. 

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

Beslutning: Til drøftelse. 

 

9. Næste møde. 

Beslutning: mandag, den 11. september 2017, kl. 16.00 – 18.00  

 

 

 

 

 

______________________________ ______________________________  

Formand Lindy Nymark Christensen  Næstformand Kristoffer Pedersen 

 

 

 

______________________________ ______________________________  

Rebecca Pertou                                        Flemming Møss (referent)  

 

 

 


