
 

 
 
 
 
 
 

REFERAT 
for bestyrelsesmødet 21. oktober 2013 

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

Hindholm, Michael Rex, Helge Lütjens og Jakob Kargaard (Stofa). 
 
Fraværende:      Jakob Kargaard, men i stedet deltog Marie Ekstrand 
 
 

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

 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 24. juni 2013. 

Beslutning: Godkendt 
 

3. Økonomi status. 
Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: Der er 21.725,31 på den disponible konto og 101.746,26 på den låste ”højrente” 
konto. 

 
4. Brugerforeningens kontingent som opkræves af Stofa og udbetales til Brugerforeningen. 
      Kasserer Kristoffer Petersen giver en status . Sagen skal drøftes på mødet nævnt i sag 5. 

Beslutning: Kristoffer har lavet en opgørelse over, hvilken difference der kan beregnes i 
forhold til det, der indbetales til brugerforeningen. Dette behandles på mødet med Stofa den 4. 
november 2013 og så håber vi på en afklaring. 

 
5. Status på sagen i Karrebæk/Karrebæksminde. 

Der er aftalt møde med salgs- og kundedirektør Kim Falkenhard 04. november 2013 kl. 10.00  
i Horsens 

            Beslutning: Det er formanden og kassereren, er kører forhandlingerne med Stofa fremadrettet. 
 

6. Orientering om deltagelse i Stofas programdag i Fredericia 13. – 14. september 2013. 
Flemming, Kristoffer og Lindy deltog. 
Beslutning: Til orientering – der er dog varslet sluk af det analoge signal i 2014. 

 
7. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser 
Indbydelse fra TV2 ØST og TV2 af 4. september 2013 til ”Oplev bag kulisserne – og mød 
dine studieværter” torsdag, den 24. oktober 2013, kl. 17.00 – 21.00. 
Rebecca og Flemming er tilmeldt til deltagelse. 
Beslutning: Til orientering. 

 
 

Næstved, den 21. oktober 2013. 

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



 

b. Indkommet post. 
Skrivelse af 26. september 2013 fra Canal Digital vedlagt prisliste gældende pr. 1.1.2014. 
Beslutning: Samt brev fra Stofa af den 25. september vedr. varsling af prisstigninger pr. 1. 
januar. Til orientering. 

 
c. Henvendelser. 

Der har siden sidste bestyrelsesmøde været 13 henvendelser. Henvendelserne har fortrins-
vis drejet sig om tekniske problemer. De sidste 14 dage har drejet sig om Info-kanaler, 
som er fjernet. 

      Beslutning: Til orientering 
 

d. Andet. 
Beslutning:  

 
 

8. Marie Ekstrand orienterer fra Stofa. 
Beslutning: Info-Kanalen er pr. forsvundet fra TV-nettet, den forsvandt i forbindelse med en 
opdatering hos Stofa, men den skulle gerne komme i gang igen fredag i uge 43. Med slukning 
af det analoge signal i 2014 er Info-Kanalens fremtid usikker. 
 
Bestyrelsen blev orienteret om den nye sammensætning af programpakkerne fra januar 2014.  
 
I forbindelse med analog sluk kommer Stofa med forskellige kampagner, som gerne skulle 
være til gavn for brugerne. Der kommer information direkte til brugerne fra Stofa omkring 
dette. 
 
 

9. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Til orientering. 
 
Vi har et punkt omkring markedsføringen ved flytninger, der skal undersøges og sættes på til 
det næste bestyrelsesmøde. 

 
 

10. Næste møde. 
Beslutning: 25. november 2013, kl. 16.30 – 18.30  


