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REFERAT 

af bestyrelsesmødet 23. januar 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: Ingen bemærkninger 

 

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 5. december 2016. 

Beslutning: Ingen bemærkninger 

 

 

3. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status.  

Beslutning: Der står 38.863,47 + 105.525,12 i alt 144.388,59 på foreningens konti. 

 

 

4. Infokanalen. 

Der har været sort skærm de siden 13. januar til d.d. Hvad er der galt? 

Beslutning: Den er kommet op og køre igen – den skulle genstartes. 

 

 

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

Beslutning: Der er internt møde i Stofa den 24. januar, hvor formandsmøde planlægges. Ind-

kaldelse til dette kommer snarest. 

 

 

6. Drøftelse af Stofas kundeservice. 

Vi oplever stadig en del henvendelser fra brugere, som er henvist til os som antenneforening 

og må derfor tilbagevise brugerne til Stofa igen eller ringe til kundeservice for brugerne. 

Hvordan får vi gjort det bedre? 

Beslutning: Stofas medarbejdere skal lige tjekke bemærkningerne på det enkelte ”kunde-

kort” da det her er noteret at anlægget i Næstved er Stofas eget. Carsten tager dette med re-

tur, så Stofas medarbejdere er opmærksom på dette. Foreningen oplever at det er et stigende 

problem. Det er ærgerligt at kunderne bliver kostet rundt mellem brugerforeningen og Stofa. 

  

                  Næstved, den 23. januar 2017. 

Stofa Næstved. 
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7. Generalforsamling 20. marts 2017. 

a.   Hvem genopstiller 

b.   Annoncering. Drøftelse af hvor mange aviser vi skal annoncere i? 

c.   Dagsorden til godkendelse. Vedhæftet som bilag.  

d.   Regnskab til godkendelse, Udsendes af kassereren. 

e.   Beretning til godkendelse vil blive forelagt på bestyrelsesmødet 27. februar 2017, 

Beslutning:  

ad. A: Både Kristoffer og Rebecca genopstiller. 

 

ad. B: Fremover betaler foreningen selv for annoncerne fremover, til gengæld nøjes vi frem-

over med at annoncere i samme ugeblad, som Næstved Kommune bruger til information.  

 

Indkaldelsen skal i avisen tirsdag den 21. februar, og skal samme dag offentliggøres på Info-

kanalen samt hjemmesiden. 

 

ad. C: Der var ikke nogen bemærkninger til den udsendte dagsorden til generalforsamlingen. 

 

ad. D: Regnskabet blev godkendt med enkelte kosmetiske ændringer. Budgettet for 2017 

blev godkendt med ændringer og udsendes til bestyrelsen. 

 

ad. E: Udsendes til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde. Input til beretningen skal sen-

des til formanden senest 15. februar.  

 

8. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser. 

Ingen 

Beslutning: Til orientering 
 

b. Indkommet post. 

Ingen. 

      Beslutning: Til orientering 
 

c. Henvendelser. 

Formanden har haft 4 henvendelser på telefon. 

Beslutning: De to henvendelser har været som nævnt ovenfor (Kundeservice kontra an-

tenneforening), en omkring kanalomlægning og en omkring medlemskab af brugerfor-

eningen (Kan man se Infokanalen, er man medlem). Kristoffer har haft 8 henvendelser, 

Rebecca 1, Flemming 3. 
 

d. Andet. 

Beslutning: Formanden har haft besøg fra TV2, samt Viasat. Der blev kort refereret fra 

møderne. Viasat kommer forbi et bestyrelsesmøde i løbet af foråret.  

 

 

9. Stofa Events i Næstved. 
Nogle af vore brugere vil blive inviteret til events onsdag den 8. marts og torsdag den 9. 

marts 2017 i Arena Næstved. 

Beslutning: Til orientering. 
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10. Orientering fra Stofa. 
Beslutning: Stofa er i gang med et opkøb af Boxer, der ligger pt. en godkendelse hos Kon-

kurrencestyrelsen og der forventes en godkendelse i løbet af cirka 14 dage. Målet er at få 

flere kunder og der vil samtidig komme en ny platform (via luften). Det giver også et større 

grundlag for udvikling af nye services.  

 

1. februar kommer ”Stofa Vælg Selv”, hvor man får 8, 16 eller 32 kanaler i en samlet pakke, 

ovenpå pakke 1. Det vil være til en fast pris, der skulle være fordelagtigt prissat. 

 

Der kommer en ekstra medarbejder i Ringsted og der sker en mindre rokering af arbejdsop-

gaverne, men Carsten bliver stadig vores kontaktperson.  

 

 

11. Bordet rundt. 

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

Beslutning: Punktet var til almen orientering. 

 

 

12. Næste møde. 

Beslutning: mandag, den 27. februar 2017, kl. 16.00 – 18.00: 

 

  

 

 

 

 

______________________________ ______________________________  

Formand Lindy Nymark Christensen Kasserer Kristoffer Pedersen 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Rebecca Pertou  Flemming Møss (referent) 

 

 

______________________________  

Hanne Hansen    

 


