
 

 
 
 
 
 
 

REFERAT 
af bestyrelsesmødet 20. januar 2014 

 
Tid:  Kl. 16.30 – 18.30. 
 
Sted:                       Mødelokale 117, Grønnegade 10 (Kasernen), 4700 Næstved 
 
Deltagere: Lindy Nymark, Jacob Holm, Kristoffer Pedersen, Flemming Møss, Rebecca 

Hindholm, Michael Rex, Helge Lütjens og Marie Ekstrand (Stofa). 
 
Fraværende:      Rebecca Hindholm, Jacob Holm og Marie Ekstrand uden afbud. 
 
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen 
Beslutning: Godkendt 

 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 25. november 2013. 

Beslutning: Intet at tilføje 
 

3. Økonomi status. 
Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: Der står 20.685,31 + 456,46 (renter) + 101.746,26 = 122.888,03 i alt på 
foreningens konti. Huslejen pr. møde er 650,-. Det endelige regnskab udsendes med 
dagsordenen til det næste bestyrelsesmøde i februar måned. 

 
4. Referat af mødet med Stofa 04. november 2013 i Horsens, hvor Kristoffer og Lindy 

forhandlede med repræsentanter fra Stofa om vores udestående opgaver. Der gives en 
opfølgning på dette møde. 
Beslutning: Referatet blev gennemgået af bestyrelsen, Stofa har lovet af vende tilbage 
indenfor 14 dage til formanden med udkast til brev til brugerne i Karrebæksminde området.  
 
Der er også kommet tjek på afregningen af medlemskontingent med Stofa. Perioden 2008 til 
2012 giver en kompensation på 4.484,77. 
 

5. Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2013 og eventuelle ønsker for 2014. 
Beslutning: Samarbejdet i bestyrelsen har været godt i 2013 og vi arbejder videre i samme stil 
i 2014. Det er dog ærgerligt at Stofa ikke prioriterer brugerforeningen højere. 
 

6. Drøftelse af den ordinære generalforsamling mandag, den 24. marts 2014, kl. 19.00 på  
Hotel Kirstine, Næstved.  
a. Forslag til dirigent – Bestyrelsen foreslår Frank Møller Nielsen 
b. Forslag til dagsorden – forslaget blev gennemgået. 
c. Forslag til annonce, skal annonceres senest 25. februar 2014 i ugebladene og senest  28. 

februar 2014 i Sjællandske. 
d. Beretning og årsregnskab vil blive forelagt til godkendelse på bestyrelsesmøde 24. februar 

2014. 
Beslutning: Se efter underpunktet. 

Næstved, den 20. januar 2014. 

Sammenslutningen af Radio- og TV-brugere 
på Stofanettet i Næstved Kommune  



 

 
7. Stofas kanalændringer i Næstved 21. januar 2014 og lukning af de analoge kanaler i marts 

2014.   
Beslutning: Der er lidt forvirring om at Stofa har adskilt omlægningen og lukningen af det 
analog signal.  

 
 

8. Orientering fra formanden. 
a. Indbydelser 

Beslutning: Der er ikke noget pt. 
 
b. Indkommet post. 

Beslutning: Der er kommet en henvendelse fra Wilke vedr. undersøgelse af samarbejdet 
med Stofa. Endvidere har formanden modtaget en opdateret Fordelsaftale 3.  

 
c. Henvendelser. 

Der er til d.d. modtaget 18 telefoniske henvender til formanden. 
Beslutning: Ud over de telefoniske henvendelser, har der været 2 mails, en vedr. slukning 
af det digitale signal, og en vedr. at NDR fjernes fra udbuddet. Dette bringes videre til 
Stofa, da man mener at kanalen er vigtig for området, bl.a. i forbindelse med kommunens 
satsninger omkring Fehmern projektet. 
 
Den øvrige bestyrelse registrerer fremover henvendelser vedr. Stofa. 

 
d. Andet. 
      Beslutning: Intet 

 
9. Marie Ekstrand orienterer fra Stofa. 

Beslutning: Stofa var fraværende. 
 
 

10. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Intet til referatet. 

 
 

11. Næste møde. 
Beslutning: 24. februar 2014, kl. 16.30 – 18.30  


