
 
 
 
 
 

Referat  
af bestyrelsesmødet 23. april 2012 

 
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, Nils Henriksen (Stofa). 
Fraværende:       Rebecca Hindholm, Michael Rex & Helge Lütjens 
 
 

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

 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 27. februar 2012. 

Beslutning: Godkendt 
 

3. Konstituering efter generalforsamlingen 26. marts 2012. 
a. Valg af næstformand. 
b. Valg af sekretær.  
Beslutning: Jacob Holm genvalgt som næstformand og Flemming Møss som sekretær. 

 
4. Økonomi status. 

Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: 21.851,67 på den løbende konto & 100.000 låst på højrentekonto. 
 

5. Evaluering af generalforsamlingen 26. marts 2012. 
a. Hvad var godt? 
b. Hvad kan vi gøre bedre? 
c. Forslag til forbedringen. 
Beslutning: Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt. Ved fremtidige generalfor-
samlinger sendes materiale der skal på projektor til Flemming inden generalforsamlingen.  
 
Jacob har erfaring fra en anden generalforsamling, hvor der åbnes for døren kl. 18.00 hvor 
Stofa er til stede med en tekniker, så der slet ikke diskuteres teknik under generalforsamlin-
gen. Det kunne være en ide, som vi skal tage op til næste år, men det vender vi tilbage til. 
 
Økonomien i generalforsamlingen er helt god – udgiften er faldet de seneste år. 
 

6. Drøftelse af sagen om rabat til den tidligere antenneforening i Karrebæk/Karrebæksminde, 
herunder mail af 30. marts 2012, som bedes medbragt til mødet. 
Der er modtaget supplerende oplysninger fra Bent Petersen. 
Beslutning: Formanden tager sagens akter til en juridisk vurdering. Denne vurdering frem-
lægges efterfølgende for bestyrelsen. Der er afsat en beløbsramme på 10.000,- til denne sag. 

  

Næstved, den 23. april 2012. 

Stofa Næstved 
 



7. Orientering fra Stofa. 
Nils Henriksen orienterer om forhold siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Nils orienterede omkring Stofas markedstiltag for den næste periode. 

 
8. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser 
Beslutning: Lars Nissen fra SBS har henvendt sig vedr. et frokostmøde – dette tages med 
næstformanden.  

 
b. Indkommet post. 

Beslutning: Der er kommet en kasse med foldere til ”antenneforeningen” – returneret til 
Stofa. 
 
Der er kommet en mail fra Stofa, vedr. ændring af organisationen på Sjælland, blandt 
andet går Mogens Hansen på pension.  

 
c. Henvendelser 

Der har været henvendelser fra Viasat. 
5 brugere har kontaktet mig siden generalforsamlingen 
Beslutning: Bo Ekstrøm fra Canal Digital har været forbi med et par påskeæg – er kon-
sumeret af formanden. 
 
Der har været lidt knas med telefonsystemet en enkelt dag hos Stofa, hvor det hele dril-
lede. Stofa vendte tilbage til formanden efterfølgende. 
 
Der har været en henvendelse omkring afholdelsen af generalforsamlingen på en man-
dag, men uanset hvilken dag der vælges vil der jo være nogen der ikke kan. 
 
Der har været en henvendelse omkring en flytning der gik lidt galt, men der er rettet op 
på miseren igen. 

 
d. Andet. 
      Beslutning: 

 
9. Orientering fra andre foreninger. 

Niels og Jacob orienterer om nyt fra andre foreninger. 
Beslutning: Sct. Hans Aften bliver Top Charlie optaget i Karrebæksminde (på Stejleplad-
sen). Fra maj måned er det muligt at købe TV2’s kanaler on-demand via internettet. 
 

10. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Der mangler en fornuftig kanaloversigt på Stofas nye hjemmeside, og den 
kommer på igen. 
 
Det er oplevet at de gamle Stofa-modem ofte gør, at netforbindelsen er ustabil – og Stofa 
opfordres til at være mere opmærksom på dette ved fremover ved henvendelser fra brugerne. 
 
Der er et par opdateringer til info-kanalen. 
 
Der var godt at oversigten over prøvekanalerne er kommet på hjemmesiden så hurtigt. 

 
11. Næste møde. 



Beslutning: 21. maj 2012, kl. 15.30 – 17.00 i Stofas lokaler, Vadestedet 1, Næstved.  


