
 

 

 

 

 

Referat 

af bestyrelsesmødet 24. februar 2014 
 

Tid:        Kl. 16.30 – 18.30. 

 

Sted:        Mødelokale 117, Grønnegade 10 (Kasernen), 4700 Næstved. 
 

Deltagere:        Lindy Nymark, Jacob Holm Kristoffer Pedersen, Flemming Møss,  

       Rebecca Hindholm, Michael Rex, Helge Lütjens.  

 

Fraværende:      Marie Ekstrand (Stofa).  

 
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen 

Beslutning: Godkendt 

 

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 20. januar 2014. 

Beslutning: Godkendt 

 

 

3. Økonomi status. 

Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om foreningens økonomiske status. 

Beslutning: Vi har 34461,34+456,46+101746,26 = 136.664.06 på foreningens konti. 

 

 

4. Forslag til budget 2014. 

Kasserer Kristoffer Petersen fremlægger budget 2014 til bestyrelsens behandling. 

Beslutning: Budgettet blev godkendt. 

 

  . 

5. Generalforsamlingen mandag, den 24. marts 2014, kl. 19.00 på Hotel Kirstine, Næstved. 

a. Godkendelse af bestyrelsens beretning (Udkast vedhæftet). 

b. Godkendelse af overskrifter til beretningsaflæggelse (Udkast vedhæftet). 

c. Godkendelse af regnskab 2013. 

d. Bestyrelsen mødes til spisning sammen med dirigent og repræsentanter fra Stofa. 

e. Det er aftalt med Marie Ekstrand, at Stofa afholder alle udgifter til generalforsamlingen. 

Beslutning: Ad. 4a: Udkastet blev godkendt – det skal lige rettes et par enkelte stavefejl. 

Ad. 4b: Godkendt 

Ad. 4c: Godkendt 

Ad. 4d: Vi mødes kl. 17.00 til spisning, samt gennemgang af de sidste detaljer forud for ge-

neralforsamlingen. 

Ad 4e:  

 

 

6. Orientering om Karrebæk/Karrebæksmindesagen, herunder det godkendte udkast til fælles 

brev til medlemmerne..    

Beslutning: Bestyrelsen blev forevist brevet, der skulle blive udsendt til brugerne inden ud-

gangen af februar måned til de berørte husstande (244 i alt) i Karrebæk/Karrebæksminde. 

Beløbet er i alt cirka 250.000 der tilbagebetales til brugerne. 

Næstved, den 24. februar 2014. 

Stofa Næstved. 

 



 

 

7. Orientering fra Stofa. 

Beslutning: Der er afbud fra Marie Ekstrand, som ikke kan deltage i møder om mandagen så 

derfor er der ingen orientering fra Stofa. 

Møderne flyttes til tirsdage mellem 16.00 og 18.00.   

   

 

8. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser 

Ingen 

Beslutning: 

 

b. Indkommet post. 

Intet. 

      Beslutning: Dog er der modtaget ugenyt fra Viasat. Efter anmodning videresendes disse 

      ikke til resten af bestyrelsen. 

 

c. Henvendelser 

Der har været 18 telefoniske henvendelser vedrørende kanalændringerne 21. januar 2014 

og 2 telefoniske henvendelser (1 fra Tappernøje og 1 fra Karrebæksminde) om manglen-

de kontaktmuligheder til Stofa efter kl. 22.00 ved sort skærm. 

      Beslutning: Til orientering. 

 

d. Andet. 

Læserbrev i Sjællandske 15. februar 2014 om manglende kundebetjening og Stofas svar 

herpå. ydermere var der et læserbrev i Sjællandske 17. februar 2014. Kristoffer sender 

kopi af læserbrevet til bestyrelsen. 

      Beslutning: Til orientering. 

 

 

9. Orientering fra andre foreninger. 

Beslutning: Pt. ikke nogen informationer. 

 

 

10. Bordet rundt. 

Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 

Beslutning: Det blev endnu engang vendt omkring, at NDR er blevet pillet af udbuddet. Det-

te er meget beklageligt, især da TDC HomeTrio tilbyder kanalen i deres grundpakke. Endvi-

dere forsøger Region Sjælland at påvirke Stofa, for at få kanalen tilbage. Strømligningen af 

kanaludbuddet i Danmark er ikke nogen fordel for Stofa. Endvidere er det ærgerligt af kana-

len så ikke ligger under Frit Valg. 

 

 

11. Næste møde. 

Beslutning: 14. april 2014,, kl. 16.30 – 18.30. Denne dato ændres – ny dato meldes ud sene-

re.  


