
 

 

 

 

REFERAT 

af bestyrelsesmødet 10. december 2018. 
 

Tid:        Kl. 16.00 – 17.30. 

 

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

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

Møss, Rebecca Pertou, Carsten Haun Larsen (Stofa) 
 

Fraværende:        
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen. 

Beslutning: Godkendt 

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 05. november 2018. 

Beslutning: Ingen bemærkninger 

 

3. Økonomi status. 

Kassereren orienterer om foreningens økonomiske status. 

Beslutning: Der står i alt 139.159,66 på foreningens konti. 

 

4. Drøftelse og godkendelse af budget 2019. 

Udkast er vedlagt dagsordenen. 

Beslutning: Det fremsendte budget blev godkendt. 

 

5. Infokanalen og hjemmesiden. 

Infokanalen har endnu ikke musik. 

Beslutning: Der arbejdes stadig på at få musik på infokanalen. Der er informeret omkring 

kanalomlægningen på hjemmesiden. 

 

6. Brugerrådsmøde i DR 13. november 2018. 

Hanne Hansen, Kristoffer Petersen, Flemming Møss og Lindy Nymark Christensen deltog i 

mødet. Evaluering af deltagelsen foretages på mødet. 

Beslutning: Der var stor tilfredshed med arrangementet, især muligheden for at sparre med 

de andre brugerforeninger/antenneforeninger, også i forhold til samarbejdet med Stofa. 

Rundvisningen på DR var rigtig interessant. 

 

7. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser. 

Beslutning: Der er kommet en invitation til Gløgg og Æbleskiver hos Stofa i Ringsted. 

Lindy og Kristoffer deltager. 

 

b. Indkommet post. 

      Beslutning: Der er ikke modtaget nogen post. 

 

c. Henvendelser. 

Formanden har haft 1 skriftlig og 5 telefoniske henvendelser. 

Beslutning: Henvendelserne til formanden har primært været omkring kanalomlægnin-

gerne. Kristoffer har assisteret en bruger uden hørelse omkring nogle udfordringer. 

Hanne har haft en enkelt, Flemming har haft 2, Rebecca har haft en. 

 

     Næstved, den 10. december 2018 

Stofa Næstved. 
 

 



d. Andet. 

      Beslutning: Bo Ekstrøm fra TV2 har været en tur forbi formanden. 

 

 

8. Orientering fra Stofa 

Beslutning: FM signalet slukkes i forbindelse med omlægningen den 11. december. 

SmartTV boksene opdaterer selv efter omlægningen.  

 

Den 22. januar er der besøg på TV2 i Odense. Ombygningen på Sjælland i 3. kvartal 2019. 

Invitation til boligselskaber og ejendomsmæglere er på vej i proces.  

 

Der blev spurgt ind til, hvorfor bestyrelsen ikke har fået brevet omkring omlægningen, Car-

sten oplyste om grunden. 

 

9. Bordet rundt. 

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

Beslutning: Stofa bør informere bedre omkring hjemmets installationer, guiden findes på 

hjemmesiden, men det burde promoveres (eventuelt via vores Infokanal).  

 

Rebecca laver en liste over ejendomsmæglere i Næstved til formanden. 

 

10. Næste møde. mandag, den 25. februar 2019, kl. 16.00 – 18.00.  

Beslutning: Forslag til beretning og andet til generalforsamlingen udsendes inden dette 

møde 

  

 

 

 

 
______________________________  ______________________________  

Formand Lindy Nymark Christensen  Næstformand Kristoffer Pedersen  

 

 

 

______________________________  ______________________________  

Rebecca Pertou   Flemming Møss (referent)  

 

 

 

__________________________  

Kasserer Hanne Hansen 

 


