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Referat 
fra bestyrelsesmødet 25. februar 2013 

 

Tid:  Kl. 16.30 – 18.00. 
 
Sted:  Fåborgvej 20, 4700 Næstved. 
 

Deltagere:         Lindy Nymark, Jacob Holm Kristoffer Pedersen,  
        Rebecca Hindholm, Michael Rex, Helge Lütjens og  

Fraværende: Flemming Møss og Jakob Kargaard (Stofa).  
 
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen 
Beslutning:  
Dagsorden godkendt. 
 

 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 21. januar 2013. 

Beslutning:  
Referat godkendt. 
 

3. Økonomi status. 
Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om foreningens økonomiske status. 
Beslutning: 
Brugerforeningen har en samlet egenkapital på kr. 121.962,15.  
Der er modtaget kontingent for andet halvår 2012 på kr.7.909,07.  
  . 

4. Generalforsamlingen mandag, den 18. marts 2013, 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 2012. 
d. Indstilling til valgene. 
Beslutning: 

a. Bestyrelsens beretning godkendt 
b. Overskrifterne godkendt 
c. Regnskab 2012 og budget 2013 godkendt 
d. Bestyrelsen indstiller kasserer Kristoffer Pedersen, bestyrelsesmedlem Rebecca 

Køhler Pertou Hindholm, bestyrelsessuppleant Michael Rex, 
revisor Lene Juul Jensen og revisorsuppleant Egon Rasmussen til genvalg  
 

Næstved, den 27. februar 2013. 

Stofa Næstved. 
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5. Tilbagemelding fra Stofas kundeservice om, at de tidligere afleverede kundehenvendelser til 
Claus Frank Sørensen i forbindelse med et besøg hos Stofa for ca. 3 måneder siden. Som 
oplyst på sidste bestyrelsesmøde er alle henvendelser færdigbehandlet og arbejdet igennem. 
Foreningen har nu modtaget orientering i alle forelagte sager.    
Beslutning: 
Lindy orienterede om udfaldet af/udviklingen i de sager, der på bestyrelsens anledning 
har været behandlet af Stofas kundeservice. 

 
6. Stofas Event Tour kommer til Næstved 10. og 11. april 2013, kl. 15.00 – 19.30. 

Vi tilbydes en stand. Skal foreningen deltage? Vi skal melde tilbage til Stofa.    
 Beslutning: 
Bestyrelsen deltager ikke, men vil gerne indbydes som gæster. 

 
7. Drøftelse af henvendelse fra Stofa om fællesudsendelse af skrivelse til medlemmerne om 

Stofa Komplet. Svar på mail sendt 12. februar 2013 samt info til bestyrelsen. 
Beslutning: 
Brugerforeningen ønsker ikke at være medunderskrivere af skrivelser fra Stofa, 
medmindre vi har været inddraget i beslutningsprocessen. Ligeledes distribuerer vi 
ikke materiale fra Stofa. 

 
8. Orientering fra Stofa. 

Jakob Kargaard kan ikke deltage i mødet, med har meddelt følgende:. Vedr. udestående 
omkring Karrebæksminde: Mine kolleger i businesssupport har data klar senest i uge 9 
har de kommittet sig til. Data skal gerne være at en sådan kvalitet at vi på baggrund af 
det, kan træffe de rigtige beslutninger og få lukket sagen ned til alles tilfredshed.  
Så snart datagrundlaget er på plads, sætter vi os sammen for en gennemgang og 
konklusion på fremdrift.                                                                                            
Beslutning:      
Bestyrelsen tager oplysningerne til efterretning. 

 
9. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser 
Formanden med ledsager er af TV 2 indbudt til at deltage i Top Charlie i Parken 18. maj 
2013. 
Beslutning: 
Til efterretning  

 
b. Indkommet post. 

Intet. 
      Beslutning: 
      Ingen indkommet post 
 
c. Henvendelser 

Der har været 4 henvendelser vedrørende kanalændringerne 16. januar 2013. 
Modtaget en mail om TV3 sport 2, som med svar er sendt til bestyrelsen. 

      Beslutning: 
      Til efterretning 

  



3 
 

d. Andet. 
      Beslutning: 
      Intet. 

 
 

10. Orientering fra andre foreninger. 
Jakob Kargaard og Jacob Holm orienterer om nyt fra andre foreninger. 
Beslutning: 
Intet. 

 
11. Bordet rundt. 

Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: 
De enkelte medlemmer oplysninger/meddelelse blev taget til efterretning. 
På forespørgsel orienterede Jacob Holm om danske undertekster på udenlandske tv-
kanaler. Det kan der læses mere om på Verdens TV og nabolandskanalerne, som 
findes på  www.verdenstv.dk/Home.aspx 
  

12. Næste møde. 
Beslutning:  
15. april 2013, kl. 16.30 – 18.30. 

 
 
Referent: Rebecca Køhler Pertou Hindholm  


