
 
 
 
 
 
 

REFERAT 
af bestyrelsesmødet 21. januar 2013 

 

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

Deltagere:        Lindy Nymark, Jacob Holm Kristoffer Pedersen, Flemming Møss,  
       Rebecca Hindholm, Michael Rex, Helge Lütjens og Jakob Kargaard (Stofa). 

Fraværende: 
 
 

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

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 26. november 2012. 
Beslutning: Ingen bemærkninger. 
 
 

3. Brugerforeningens hjemmeside. 
Kristoffer Petersen orienterer om de problemer der har været på hjemmesiden siden sidste 
Bestyrelsesmøde..  
Beslutning: Der har været nogle udfordringer mellem udbyderen og Stofa, men de er nu løst. 

 
 

4. Økonomi status. 
a. Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om foreningens økonomiske status. 
b. Kasserer Kristoffer Petersen vil orientere om årsregnskabet 2012 og budget 2013, som 

vil blive forelagt bestyrelsen til godkendelse på bestyrelsesmødet 25. februar 2013. 
Beslutning: a: Økonomisk status: Kassebeholdning 114.053,08 
b: Revisoren er indkaldt til revision af regnskabet, men det er klart.  
Budgettet for 2013 er også klar til gennemgang. 

 
 

5. Evaluering af bestyrelsens arbejde i 2012 og eventuelle ønsker for 2013. 
Beslutning: Det har været et godt og arbejdsomt år. Der kommer en række udfordringer i 
form at fibernettet der rulles ud og lovgivning på vej i form, at der ikke er nogen tvungen til-
slutning til fællesantennen. 100 % frit valg af kanalerne er måske lidt længere ud i fremti-
den. 
 
Det er bestyrelsens opgave at være formidlere mellem brugerne og Stofa – være et filter på 
hvad der sker og guide brugerne i forhold til Stofa. Brugerne kan ikke være behjælpelig ved 
kanalomlægninger, det er ikke vores opgave, og i tilfælde af uregelmæssigheder, så er besty-
relsen ikke forsikret.  
 
I det kommende år skal vi fortsætte med at arbejde meget efter den fastsatte dagsorden, med 

Næstved, den 21. januar 2013. 

Stofa Næstved. 
 



respekt for hinandens tid og person. 
 
I samarbejdet med Stofa bliver mødefrekvensen sat ned, idet Stofa ændrer deres mødefre-
kvens med brugerforeningerne, som følge med budgetomlægninger med videre. Det vil bli-
ve i omegnen af 4 møder om året + generalforsamlingen. Det er brugerforeningen ikke 
umiddelbart tilfredse med. Men vi tager den derfra og ser, hvad det endelige resultat bliver. 

 
  . 

6. Drøftelse af den ordinære generalforsamling mandag, den 18. marts 2013, kl. 19.00 på  
Hotel Kirstine, Næstved. 
a. Forslag til dirigent. 
b. Forslag til dagsorden. 
c. Forslag til annonce, skal annonceres senest 19. februar 2013 i ugebladene og senest      

23. februar 2013 i Sjællandske. 
d. Beretning og årsregnskab vil blive forelagt til godkendelse på bestyrelsesmøde 25. fe-

bruar 2013. 
Beslutning: a: Frank Møller Nielsen er bestyrelsens forslag til det sædvanlige honorar. 
b: Godkendt. Kristoffer og Rebecca er på valg til bestyrelsen og Michael som suppleant - al-
le modtager genvalg. 
c: Annoncen kommer i Næstved Bladet og Ugebladet den 19. februar og Sjællandske den 
23. februar – udkast til annoncen er omdelt til bestyrelsen. 
d: Det bliver sendt ud til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde. 
 

7. Tilbagemelding fra Stofas kundeservice om, at de tidligere afleverede kundehenvendelser til 
Claus Frank Sørensen i forbindelse med et besøg hos Stofa for ca. 2 måneder siden. Nu er 
alle henvendelser færdigbehandlet og arbejdet igennem. 
Foreningen har ikke modtaget kopi af besvarelserne.    
Beslutning: Stofa er blevet gjort opmærksom på, at brugerforeningen ikke er tilfredse med 
den manglende tilbagemelding, samt den evige forvirring omkring vores status som bruger-
foreningen og ikke en antenneforening. 
 
 

8. Stofas kanalændringer 16. januar 2013. Hvordan er det gået?    
Beslutning: Der har været ca. 60 henvendelser til formanden i dagene omkring kanalomlæg-
ningen. Bortset fra en enkelt henvendelse til foreningen er det gået helt rimeligt. Også hos 
Stofa er det gået næsten smertefrit. 

 
 

9. Orientering fra Stofa. 
Jakob Kargaard orienterer om forhold siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Bestyrelsen modtog en orientering omkring Stofas planer i det næste kvartal. 
 
 

10. Orientering fra formanden. 
a. Indbydelser 

Beslutning: Der er kommet en indbydelse til den 12. marts i Forum – We will Rock 
You. samt fra TV2 angående Lego World.  

 
b. Indkommet post. 

Der er modtaget julehilsener fra TV 2, Stofa, VIASAT, SBS og CNN. 
      Beslutning: Til efterretning 
 



c. Henvendelser 
Der har været 2 henvendelser vedrørende kanalændringer 16. januar 2013 med ros. 
Der har været 2 henvendelser om kanal 8, som er blev løst hurtigt af Stofa. 

      Beslutning: Til efterretning. 
 

d. Andet. 
      Beslutning: Der har været en henvendelse fra Konkurrencestyrelsen, vedr. Sydenergis 
      opkøb af Stofa. 

 
 

11. Orientering fra andre foreninger. 
Jakob Kargaard og Jacob Holm orienterer om nyt fra andre foreninger. 
Beslutning: Udsat til næste møde. 
 
 

12. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Udsat til næste møde. 

 
 

13. Møde med SBS tv. 
Rie Lykke Nielsen bruger 3/4 time (17.45 – 18.30) på at orientere om SBS. 
SBS og Stofa er vært ved en sammenkomst i  Vinhuskælderen efter mødet. 
Beslutning: Til orientering. 

 
 

14. Næste møde. 
Beslutning: 25. februar 2013, kl. 16.30 – 18.30 i Stofas lokaler, Vadestedet 1, Næstved.  


