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REFERAT 

af bestyrelsesmødet 27. februar 2017 
 

 

Tid:        Kl. 16.00 – 18.00. 

 

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

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

        Hanne Hansen og Carsten Haun Larsen (Stofa). 

 

Fraværende:        
 

1. Godkendelse af og evt. tilføjelse til dagsordenen. 

Beslutning: Godkendt. 

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 23. januar 2017. 

Beslutning: Der var en rettelse af datoen på side 2 ellers intet. 

 

3. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  

Beslutning: Der står 37.938,47 + 105.525,12 i alt 143.463,59 på foreningens konti. 

 

4. Infokanalen. 

Har bestyrelsen bemærkninger? 

Beslutning: Der har været nogle rettelser på indholdet på kanalen, men det er kommet på 

plads. DR P4 genstarter automatisk på hver nat for at sikre at der er musik på.  

 

5. Fortsat drøftelse af Brugerforening Stofa Næstveds fremtid.  
Juristerne arbejder fortsat med udkast til vedtægter til brugerråd/brugerforeninger. Vi venter 

stadig på indkaldelse til møde. 

Beslutning: Stofa arbejder stadig på standardvedtægter for brugerforeningerne, og når det er 

på plads sendes de ud til formændene. Efterfølgende indkaldes der til et møde. 

 

6. Generalforsamling 20. marts 2017 

Bestyrelsens beretning til godkendelse. 

Andre bemærkninger fra bestyrelsen? 

Beslutning: Beretningen blev gennemgået og formanden fik nogle flere rettelser med hjem, 

ellers blev den godkendt. 

 

7. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser. 

TV ØST og TV 2 indbyder til en informationsaften torsdag den 16. marts 2017 kl, 17.00 

-  20.30 på TV ØST, Kildemarksvej 7, 4760 Vordingborg. (Indbydelsen er sendt til 

bestyrelsen 20. februar 2017). 

Beslutning: Lindy, Kristoffer, Rebecca og Hanne deltager. 
 

b. Indkommet post. 

Ingen. 

Beslutning: Der er kommet en indbydelse fra Stofa vedr. Golfarrangement, Formanden 

videresender den til resten af bestyrelsen, 
  

                  Næstved, den 27. februar 2017. 

Stofa Næstved. 
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c. Henvendelser. 

Formanden har haft 2 henvendelser på telefon. 

Beslutning: Der har været spørgsmål til udfald samt regningen. Kristoffer har fat 2 

henvendelser og Rebecca en. 
 

d. Andet. 

      Beslutning: Intet. 

 

8. Orientering fra Stofa. 
Beslutning: Vælg selv er lanceret, 8, 16 eller 32 kanaler ovenpå pakke 1. Der er blevet 

oprustet med personale på kontoret i Ringsted og det er lovende. 

 

9. Bordet rundt. 

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

Beslutning: Punktet var til drøftelse. 

 

10. Næste møde. 

Beslutning: mandag, den 3. april 2017, kl. 16.00 – 18.00 (næste år bør det konstituerende 

bestyrelsesmøde afholdes i fortsættelse af generalforsamlingen). 

 

  

 

 

 

______________________________ ______________________________  

Formand Lindy Nymark Christensen Kasserer Kristoffer Pedersen 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Rebecca Pertou  Flemming Møss (referent) 

 

 

______________________________  

Hanne Hansen    

 

 


