
 

 
 
 
 

Referat af 
bestyrelsesmødet 24. juni 2013 

 
Tid:  Kl. 16.30 – 18.30. 
 
Sted:                       Mødelokale 217, 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:      Michael Rex, Helge Lütjens & Jakob Kargaard (Stofa) 
 
 

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

 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 15. april 2013. 

Beslutning: Godkendt. 
 

3. Økonomi status. 
Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om foreningens økonomiske status.  
Beslutning: 15.446,01 + 101.746,26. Beløbet på højrentekontoen bindes for yderligere 2 år, 
hvis der er en rentefordel ved dette, ellers i 1. år. For fremtiden tages dette op inden 
periodens udløb. 

 
4. Brugerforeningen kontingent som opkræves af Stofa og udbetales til Brugerforeningen. 
      Kasserer Kristoffer Petersen giver en status. 

Beslutning: Kristoffer er i kontakt med Stofa, da der er en difference mellem de 
medlemsopgørelser vi får fra Stofa og det faktiske beløb der udbetales. Der er endnu ikke 
kommet et svar på dette. Kristoffer kontakter Stofa igen, da der på bestyrelsesmødet blev 
besluttet at der skulle følges på dette. 

 
5. Status på sagen i Karrebæk/Karrebæksminde. 

 Beslutning: Formanden kontakter Stofa for at få styr på, hvor sagen ligger hos Stofa, da det 
ikke er rimeligt, at der ikke er kommet en afklaring endnu. Brugerforeningen har endnu ikke 
modtaget lister fra Stofa men oversigt over, hvilke husstande der har betalt den korrekte 
opkrævning, hvem der ikke har samt hvem der er blevet tilsluttet efter aftalens indgåelse. 
Formanden kontakter Stofa, og vi håber på at der kommer en løsning inden næste 
bestyrelsesmøde i september. 

 
6. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser 
Der afholdes statusmøde med Viasat 28. juni 2013, hvor Jacob og Lindy holder et møde 
med Bo Ekstrøm 
Beslutning: Til orientering. 

 
b. Indkommet post. 
      Beslutning: Der er kommet et informationsbrev fra Canal Digital. 
 

Næstved, den 24.juni 2013. 

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



 

c. Henvendelser 
      Beslutning: Formanden har fået 2 henvendelser fra brugere – henvendelser der relaterer 
sig til Stofas Kundeservice. Kristoffer har haft ca. 8 henvendelser mest henvendelser der 
skal videre til Stofas Kundeservice. Flemming har hjulpet en kunde over til Stofa fra TDC, 
da TDC ikke kunne levere en stabil forbindelse. Denne oprettelse klarede Stofa i løbet af en 
times tid – siden har der ikke været nogen nedbrud på den linie. Generelt er Stofas 
kundeservice blevet meget bedre. 

 
d. Andet. 
      Beslutning: Formanden har været til Top Charlie i Parken den 18. maj.  

 
7. Fremtidige bestyrelsesmøder skal afholdes på Grønnegade 10 i Næstved mod betaling. 

Kristoffer Petersen orienterer om pris mm. 
Beslutning: Det koster foreningen 812,- pr. bestyrelsesmøde at holde møde på Grønnegade 
Kaserne. Det blev godkendt af bestyrelsen og udgifterne føres på en separat konto, så det 
kan gennemskues i regnskabet, hvad pengene er gået til. Lokalet bookes for resten af året og 
aflysningsgebyr er cirka 80,- kroner ved afbud senere end 30 dage før. 

 
8. Orientering fra andre foreninger. 

Jacob orienterer om nyt fra andre foreninger. 
Beslutning: Jakob har besøgt Stofas nye afdeling i Ringsted.  
 
 

9. Jakob Kargaard orienterer fra Stofa efter sin orlov. 
Beslutning: Fraværende. 
 
 

10. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Til orientering. – dog en husker omkring indstråling, hvor Stofa har noget 
materiale omkring dette.  

 
 

11. Næste møde. 
Beslutning: 02. september 2013, kl. 16.30 – 18.30  


