
 
 
 
 

Referat 
fra bestyrelsesmødet 23. oktober 2017  

 

 
Tid:        Kl. 16.00 – 18.00. 
 
Sted:        Mødelokale på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved. 
 

Deltagere: Lindy Nymark, Hanne Hansen, Rebecca Pertou, Carsten Haun Larsen 
(Stofa). 

 
Fraværende:     Flemming Møss, Kristoffer Pedersen  
 
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen. 
Beslutning: Dagsordenen er godkendt. 

 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 11. september 2017. 

Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet den 11. september 2017 godkendes. 
 

3. Økonomi status. 
Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status. 
Beslutning: Foreningens egenkapital udgør pr. dagsdato kr. 137.118,21 Budgetopfølgningen 
godkendt. 

 
4. Budget 2018 

Budget for 2018 til beslutning i bestyrelsen. Budgetforslag bliver sendt til bestyrelsen af 
kassereren.  
Beslutning: Budget for 2018 godkendt. 

 
5. Infokanalen og hjemmesiden. 

Er der kommentarer eller bemærkninger? 
Beslutning: Vi oplever, at infokanalen har været uden lyd, samt at der har været andre 
uregelmæssigheder de sidste 14 dage. Carsten undersøger situationen. 
 

6. Fortsat drøftelse af Brugerforening Stofa Næstveds fremtid.  
Forslag til vedtægter og brugerforeningsaftale er tilsendt bestyrelsens medlemmer. 
Drøftelse af forslag til vedtægtsændringer i bestyrelsen. 
Beslutning: Udkast til vedtægter blev drøftet, og det blev besluttet, at formanden udarbejder 
forslag til nye vedtægter inden næste møde. Forslag til brugerforeningsaftale blev drøftet. 
Det blev besluttet, at Carsten og Lindy udarbejder endeligt forslag. 

 
7. Udkast til mødeplan for 2018. 

Udkast til mødeplanen drøftes og til endelig vedtagelse 
Beslutning: Mødet den 10. september 2018 ændret til den 17.september 2018. Med denne 
rettelse godkendes mødeplanen for 2018. 

 
8. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser. 
Ingen 
Beslutning: Til orientering. 

     Næstved, den 23. oktober 2017. 

Stofa Næstved. 
 

 



 
b. Indkommet post. 

Intet. 
      Beslutning: Til orientering 
 
 
c. Henvendelser. 

Formanden har haft 6 telefoniske henvendelser. 
Beslutning: Henvendelserne har primært drejet sig om forekomsten af ”sortskærm” på 
bl.a. DR1 samt problemer med at forstå tilsendte regninger.  
Bestyrelsesmedlem Rebecca Køhler Pertou har haft 1 personlig henvendelse. 

 
d. Andet. 

Beslutning: Henvendelse fra en journaliststuderende ved RUC vedr. overtagelse af 
Næstved Byfællesantenneanlæg. Lindy har givet hende de fornødne oplysninger i sagen. 

 
9. Evaluering af deltagelsen i Stofadagen 29. september 2017 på Slet Parkvej 5-7 8310 

Tranbjerg. 
Beslutning: Stofadagen blev drøftet, og der var både gode og mindre gode erfaringer. Bl.a. 
blev udrulningsplanen drøftet. Carsten oplyste, at der vil komme et evalueringsskema ud til 
deltagerne. 

 
10. Orientering fra Stofa 

Beslutning: Orientering fra Stofa er taget til efterretning. Bestyrelserne indbydes til 
julehygge i Ringsted fredag den 15. december 2017. Tidspunktet udmeldes på et senere. 

 
11. Bordet rundt. 

Bestyrelsens medlemmer orienterer om, hvad der er af nyheder siden sidste 
bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Punktet var til drøftelse. 

 
12. Næste møde. 

Beslutning: mandag, den 11. december 2017, kl. 16.00 – 18.00 og efterfølgende julefrokost 
fra kl. 18.00 - 20.00. 
  
 

 
 


