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REFERAT 

af bestyrelsesmødet 17. september 2018. 
 

Tid:        Kl. 16.00 – 18.00. 

 

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

Deltagere: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Pedersen, Hanne Hansen, Flemming 

Møss, Rebecca Pertou,  
 

Fraværende:      Carsten Haun Larsen (Stofa) har meldt afbud.     
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen. 

Beslutning: Ingen bemærkninger 

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 18. juni 2018. 

Beslutning: Ingen bemærkninger 

 

3. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status, herunder udbetaling fra Stofa. 

Beslutning: Der står pt. 153.306,26 på foreningens konti, dog har Hanne kontakt til Stofa da 

vi har modtaget 6.985,- for meget. 

 

4. Drøftelse af årshjul (mødeplan) 2019. 

Beslutning:  Fremover vil bestyrelsen satse på bestyrelsesmøder i februar, maj, august og 

november, samt konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamlingen som 

afholdes i løbet af marts måned. 

 

Bestyrelsens fremtidige opgaver blev drøftet og på næste møde evalueres bestyrelsens 

arbejde. Hvad er forventningerne til bestyrelsesmedlemmerne, både fra bestyrelsen, men 

også fra Stofa. 

 

5. Infokanalen og hjemmesiden. 

Infokanalen har ikke virket de sidste måneder? 

Beslutning: Infokanalen er endelig kommet i gang fredag den 14. efter flere måneders 

nedetid på grund af flytning. Der er dog ikke nogen lyd på endnu, men Stofa arbejder på det. 

 

6. Stofadagen 14. september 2018. 

Kristoffer Petersen og Lindy Nymark Christensen deltog og orienterer om forløbet. 

Beslutning: Lindy og Kristoffer informerede om dagen, og der var enighed om at det havde 

været et godt arrangement. 

 

7. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser. 

TV 2 indbød til Vip møde med Jens Verner hos TV 2 i København. Blev udsendt til 

bestyrelsens medlemmer af formanden, men ingen meldte sig. Formanden takkede nej. 

Beslutning: Til orientering 

 

b. Indkommet post. 

Intet. 

     Næstved, den 17. september 2018 

Stofa Næstved. 
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      Beslutning: Til orientering 

 

c. Henvendelser. 

Formanden har haft 3 telefoniske henvendelser. 

Beslutning: Henvendelserne til formanden har gået på den sorte skærm på Info-kanalen, 

Hanne har haft en omkring fakturering, Kristoffer har haft 7 henvendelser, en konkret på 

problemer med nettet i Sct. Jørgens Park, Flemming har haft 2, blandt andet omkring 

nedbrud på Stofas Minesider. 

 

d. Andet. 

      Beslutning: 

 

 

8. Orientering fra Stofa 

Beslutning: Udsættes da Carsten var fraværende. 

 

9. Bordet rundt. 

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

Beslutning: Punktet var til drøftelse. 

 

10. Næste møde. mandag, den 29. oktober 2018, kl. 16.00 – 18.00. Formanden foreslår at flytte 

mødet til 5. november 2018, kl. 16.00 – 18.00. 

Beslutning: Mødet flyttes til den 5. november. Et punkt er evaluering af bestyrelsens 

arbejde. 

  

 

 

 
______________________________  ______________________________  

Formand Lindy Nymark Christensen  Næstformand Kristoffer Pedersen  

 

 

 

______________________________  ______________________________  

Rebecca Pertou   Flemming Møss (referent)  

 

 

 

__________________________  

Kasserer Hanne Hansen 

 

 


