
 
 
 
 
 

Referat 
for bestyrelsesmødet 20. juni 2011 

 

Tid:  Kl. 16.30 – 18.30. 
 
Sted:  Stofas lokaler, Vadestedet 1, 4700 Næstved. 
 

Deltagere: Lindy Nymark, Bjarne Larsen, Kristoffer Pedersen, Flemming Møss, Jacob Holm, 
Helge Lütjens, Nils Henriksen (Stofa), Michael Roth (Stofa) 
 

Fraværende: 
 
 

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

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 2. maj 2011. 
Beslutning: Godkendt (punktet omdøbes til ”Opfølgning på Referatet fra bestyrelsesmø-
det… efterfølgende)   
 

3. Brugerforeningens ny hjemmeside. 
Drøftelse af ibrugtagning af foreningens nye hjemmeside og sletning af den gamle. 
Beslutning: Der arbejdes videre med at sende den nye hjemmeside i luften. Der lægges kun 
referater ind for den seneste generalforsamling samt bestyrelsesmøder derefter.  

 
4. Regnskab. 

Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om regnskabets status.  
Beslutning: Regnskabet for 2010/2011 blev fremlagt for bestyrelsen til orientering og god-
kendt. 

 
5. Budget. 

Kasserer Kristoffer Petersen fremlægger forslag til budget 2011/2012.     
Beslutning: Budgettet blev godkendt. Det undersøges til næste bestyrelsesmøde om det er til 
at få en bedre rente i en anden bank. 
 

6. Orientering fra Stofa. 
Nils Henriksen orienterer om forhold siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Der er stadig ikke nogen afklaring omkring overtagelsen af Canal Digitals ka-
beldivision. 
 
Der er blevet reguleret for DK4 hos medlemmerne i Næstved. Desværre har det ikke været 
100% klart på fakturaen hvad reguleringen vedrører, så det kunne være en god ide fremover 
at få dette beskrevet mere klart.  
 
Hastigheden på flere af internetforbindelserne er sat i vejret, til den samme pris. 
 
Orientering fra formanden. 
a. Indbydelser 

Næstved, den 28. juni 2011. 

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



Beslutning: Der har været Fremtidsseminar den 14. juni i Slagelse. Der har endvidere 
været et møde med Mads Christensen fra SBS-Net.  

 
b. Indkommet post. 
      Beslutning: Der er kommet en henvendelse fra Turner Broadcasting.  
 
c. Henvendelser 
      Beslutning: Der har været flere henvendelser fra Konkurrencestyrelsen vedr. sammen-
lægningen af Stofa & Canal Digital.  
 
Der har været en sag omkring udgifter til reetablering af forbindelse med genhusning i Eng-
parken, hvor brugerne har fået en regning i stedet for boligselskabet. Dette er der nu rettet op 
på. 
 
Der har været en forespørgsel mere omkring fakturaen fra Stofa. 

 
d. Andet. 
      Beslutning: Der tages en snak på næste bestyrelsesmøde omkring en prøvekanal (rent 
digital), samt vilkår herfor. 

 
 

7. Orientering om og drøftelse af Stofas Fremtidsseminar afholdt 14. juni 2011 på Hotel Frede-
rik II i Slagelse.  
Beslutning: Powerpoint fra seminaret rundsendes til bestyrelsen til orientering. Fremover 
kunne kommende seminarer også bruges til tilbagemelding til Stofa om, hvad foreningerne 
ønsker sig af Stofa. Vi tager punktet op igen til næste bestyrelsesmøde, efter at bestyrelsen 
har set materialet.  

 
8. Orientering fra andre foreninger. 

Niels og Jacob orienterer om nyt fra andre foreninger. 
Beslutning: Ikke noget til dette punkt. 
 

9. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Kristoffer: Når man vælger film, der har været vist i shoppen via Zaptor, så er 
det ofte, at filmen bliver afbrudt.  
 
Der ønskes opfølgning fra Stofa på indmeldte ”sager” der har været taget op i bestyrelsen. 
 
På næste møde tager Jacob TV2 brillerne på og bruger ½ time på at fortælle om TV2 og 
fremtiden. 
 
Næste møde. 
Beslutning: 29. august 2011, kl. 16.30 – 18.30 i Stofas lokaler, Vadestedet 1, Næstved.  


