
 
 
 
 
 

REFERAT 
for bestyrelsesmødet 21. maj 2012 

 

Tid:  Kl. 15.30 – 17.00. 
 
Sted:  Stofas lokaler, Vadestedet 1, 4700 Næstved. 
 

Deltagere:        Lindy Nymark, Jacob Holm, Kristoffer Pedersen, Flemming Møss,      
                             Rebecca Hindholm, Michael Rex, Helge Lütjens, Nils Henriksen (Stofa). 
Fraværende:  Flemming Møss 
 
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen 
Beslutning: Godkendt uden bemærkninger.  Helge Lütjens blev valgt som referent. 

 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 23. april 2012. 

Beslutning: Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Økonomi status. 
Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: Der er betalt gebyrer til Nordea på kr. 4,- så kassebeholdningen er: kr. 21.847,67 
Indestående på fast konto er kr.100.000,-  
 

4. Sagen om rabat til den tidligere antenneforening i Karrebæk/Karrebæksminde. 
I fortsættelse af beslutning på sidste bestyrelsesmøde er der truffet aftale med 
advokat Frank Møller Nielsen om udarbejdelse af et juridisk responsum i sagen for             
kr. 9.000,- + moms. Prisen har været forelagt bestyrelsen pr. mail og godkendt. 
Beslutning: Lindy har modtaget pris og forslag til indhold i responsum fra advokat Frank 
Møller Nilsen og har sendt alle papirer til advokaten. Lindy har indhentet fuldmagt fra Bent 
Petersen, Karrebæksminde på, at papirerne måtte sendes til advokaten. 
Bestyrelsen og suppleanter orienteres når responsum kommer fra advokaten.  

 
5. Deltagelse i Antenneforening Danmarks repræsentantskabsmøde i Odense 30. maj 2012. 

Næstformand Jacob Holm er tilmeldt som deltager på foreningen vegne. 
Beslutning: Jacob Holm deltager og har fået mandat til at være med til at nedlægge 
Antenneforening Danmarks hvis det kommer som forslag på repræsentantskabsmødet. 

 
6. Indbydelse fra Stofa til deltagelse i den årlige IFA messe i Berlin 31. august – 2. september 

2012. Indbydelse gælder 2 personer og koster kr. 1.500, - pr. person. 
Formanden har tilmeldt deltagelse for 2 personer. På bestyrelsesmødet tages der stilling til 
hvem der skal deltage, hvis vi får tildelt 2 pladser. 
Beslutning: Der var fire bestyrelsesmedlemmer, der havde tilmeldt sig som interesserede. 
Der var enighed om at Lindy som formand er selvskrevet til den ene plads. 
Den sidste plads, blev der trukket lod om og da Flemming havde været med sidste gang 
blev resultatet: Kristoffer trak nr.1 og Rebecca trak nr.2. Lindy og Kristoffer deltager og 
Rebecca er suppleant. Foreningen afholder udgifterne ved deltagelsen.  

 

      Næstved, den 21. maj 2012. 

Stofa Næstved. 

  



7. Formanden med ledsager har efter indbydelse fra TV 2 deltaget i optagelserne til Top 
Charlie i Parken 12. maj 2012. Det var en fantastisk aften med rigtig god underholdning. 
Optagelserne sendes på TV Charlie fredag, den 18. maj 2012. 
Beslutning: Det var en flot og oplevelsesrig koncert og Lindy nåede at få Keld Heick og 
Anne Herdorfs autografer. 

  
8. Orientering fra Stofa. 

Nils Henriksen orienterer om forhold siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Nyt Stofa koncept med roadshow over hele landet med bl.a. Paprika Steen, 
hvor hele stofas udbud kommner i det nye smart tv. Efter sommerferien når de også til 
Sjælland. 

 
 

9. Orientering fra formanden. 
a. Indbydelser 

Der er aftalt frokostmøde med Lars Nissen, SBS, Jacob og Lindy 8. oktober 2012. 
Beslutning: Mødet er ok og det er sagt til SBS, at de også kan få et halvtimes møde med 
den øvrige bestyrelse som andre udbydere har haft. 

 
b. Indkommet post. 

Beslutning: Intet 
 
c. Henvendelser 

3 brugere har kontaktet mig. 2 telefonisk og 1 pr. brev 
Beslutning: Modtaget brev fra Vagner Hansen Indre Vordingborgvej 33-1-4 som har    
store problemer efter kanalomlægningerne i januar2012 fra.  
Henvendelse fra bruger på Stejlehøjen i Mogenstrup, som har haft problemer med 
installation af pakken fra Stofa. 

      Henvendelse fra bruger, der bor i en fremlejet ejerlejlighed, som havde flimmer på   
      flere programmer. Stofa har meddelt, at de ikke kender hende. Henvist hende til, at  
     ejeren henvender sig til Stofa. 

 
 

d. Andet. 
      Beslutning:Intet nyt. 

 
10. Orientering fra andre foreninger. 

Niels og Jacob orienterer om nyt fra andre foreninger. 
Beslutning:Intet nyt 
 

11. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Fibernet er ved at brede sig men er dyrt og elselskaberne må ikke køre det ,det 
skal være selvstændige selskaber. 
Formanden bød Rebecca velkommen som nyt bestyrelsesmedlem og orienterede om ret- 
ningslinierne i arbejdet. 

 
12. Næste møde. 

Beslutning: 25. juni 2012, kl. 16.30 – 18.00 i Stofas lokaler, Vadestedet 1, Næstved.  
 
Referent Helge Lütjens. 


