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REFERAT 

af bestyrelsesmødet 16. april 2018. 
 

Tid:        Kl. 16.00 – 18.00. 

 

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

Deltagere: Lindy Nymark, Kristoffer Pedersen, Hanne Hansen, Flemming Møss, Re-

becca Pertou, Carsten Haun Larsen (Stofa). 
 

Fraværende:       
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen. 

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 26. februar 2018 og 12. marts 2018. 

Beslutning: Der var ingen bemærkninger. 

 

3. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status. 

Beslutning: Der står 129.299,76 på foreningens konti. 

 

4. Udkast til brugerforeningsaftale for Brugerforeningen Stofa Næstved. 

Stofa har endnu ikke godkendt vores udkast til brugerforeningsaftale. 

Beslutning: Stofa har medbragt den nye Brugerforeningsaftale og den er nu underskrevet af 

formanden. Hvis Stofa kan nå at rette kontingentet til medlemmerne, så starter den nye af-

regningsmodel pr. 1. januar 2018. 

 

5. Infokanalen og hjemmesiden. 

Er der kommentarer eller bemærkninger? 

Beslutning: Der er udfordringer med stabiliteten på Infokanalen. Hjemmesiden er opdateret 

med de nye vedtægter med videre. 

 

6. Generalforsamling 12. marts 2018 og 03. april 2018. 

a. Evaluering. Hvad var godt? Hvad kan gøres bedre? 

b. Lokaliteterne 

c. Annoncering af generalforsamlingerne på vores hjemmeside, infokanalen og Ugebladet? 

d. Andet. 

Beslutning:  

Ad 6a: Tilslutningen til generalforsamlingen er nedadgående. Vi kunne overveje at annon-

cere næste års generalforsamling via Facebook, eventuelt via en lille animeret film.  

 

Ifølge Stofa er tilslutningen til generalforsamlingerne i hele landet er nedadgående. En tilba-

gemelding fra en af deltagerne var, at så længe det kører godt, så ser man ikke nogen grund 

til at dukke op på en generalforsamling.  

 

Ellers var forløbet på generalforsamlingen god.  

 

Det er vigtigt at kontakten til brugerne bliver håndteret af et menneske og ikke af en ma-

skine.  

     Næstved, den 16. april 2018 

Stofa Næstved. 
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Foreningens eksistensberettigelse er også noget som vi skal diskutere fremover – gerne med 

vores medlemmer. Kontakten kunne, hvis Stofa tillader det, ske i samarbejde på et af deres 

Events i byen. 

 

Ad. 6b: Det fungerer rigtigt godt på Hotel Kirstine med generalforsamlingen. 

 

Ad. 6c: Annonceringen var efter vedtægterne. 

 

Ad 6d: Se under 6a. 

 

7. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser. 

Ingen 

Beslutning: Til orientering. 

 

b. Indkommet post. 

Intet. 

      Beslutning: Til orientering 

 

c. Henvendelser. 

Formanden har haft 2 på mail og 5 telefoniske henvendelser. 

Beslutning: 2 af de telefoniske henvendelser har været på grund af et enkelt nedbrud. 

Kristoffer har haft 3 henvendelser. 

 

d. Andet. 

      Beslutning: Intet til dette punkt. 

 

 

8. Orientering fra Stofa 

Beslutning: Den tekniske kvalitet af vores kabelnet er i orden, men Stofa er ved at flytte ho-

vedstationen, hvor der forberedes til den næste opgradering. Udstyret som skal stå centralt 

kræver mere køling og dette kan ikke etableres på den nuværende hovedstation.  

 

9. Bordet rundt. 

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

Beslutning: Intet til dette punkt. 

 

 

10. Orienteringsmøde med Bo Ekstrøm TV 2, som vil orientering om TV 2 kommende til-

tag kl. 17.30. TV 2 har indbudt til efterfølgende spisning på Hotel Kirstine kl. 18.30. 

Afbud til spisningen sendes til Lindy senest fredag, den 13. april 2018 

Beslutning: 

 

11. Næste møde. 

Beslutning: mandag, den 18. juni 2018, kl. 16.00 – 18.00:  

  

 

 

 

 

 
______________________________  ______________________________  
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Formand Lindy Nymark Christensen  Næstformand Kristoffer Pedersen  

 

 

 

______________________________  ______________________________  

Rebecca Pertou   Flemming Møss (referent)  

 

 

 

__________________________  

Kasserer Hanne Hansen 

 

 


