
 

 

 

 

 

 

 

Referat 

af bestyrelsesmødet 25. november 2013 
 

Tid:  Kl. 16.30 – 18.30. 

 

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

Deltagere: Lindy Nymark, Kristoffer Pedersen, Flemming Møss, Rebecca Hindholm, 

Michael Rex, Helge Lütjens og Marie Ekstrand (Stofa). 

 

Fraværende:      Jacob Holm, Marie Ekstrand (Stofa) 

 
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen 

Beslutning: Godkendt 

 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 21. oktober 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. Orientering om mødet med Stofa 04. november 2013 i Horsens, hvor Kristoffer og Lindy 

Forhandlede med repræsentanter fra Stofa om vores udestående opgaver.  

Beslutning: Referatet fra mødet blev gennemgået for bestyrelsen, det har været en positiv 

forhandling og et resultatrigt møde. Der er en lille ændring i referatet, derfor lægges dette på 

hjemmesiden når dette modtages. 

 

5. Orientering om deltagelse i TV2 ØST og TV2 24. oktober 2013 om ”Oplev bag kulisserne – 

og mød dine studieværter”. Rebecca og Flemming deltog. 

Beslutning: Til orientering. 

 

6. Orientering fra formanden. 

a. Indbydelser 

Beslutning: Der er aftalt et møde med Stofa den 6. december. 

 

b. Indkommet post. 

      Beslutning: Der er kommet informationsbrev ud omkring ændringen af kanaler i januar 

måned. Se de nye kanalpakker på www.stofa.dk/2014  

Der er også kommet indbydelser til Roadshow den 26. & 27 november. 

 

c. Henvendelser. 

      Beslutning: Der har ikke været nogen henvendelser. 

 

d. Andet. 

Næstved, den 25. november 2013. 

Sammenslutningen af Radio- og TV-brugere 

på Stofanettet i Næstved Kommune  

http://www.stofa.dk/2014


 

      Beslutning: 

 

7. Marie Ekstrand orienterer fra Stofa. 

Beslutning: Udgår på grund af afbud. 

 

 

8. Bordet rundt. 

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

Beslutning: Waow priserne er åbenbart kun en introduktionspris i 6 måneder, idet der efter et 

halvt år sker en væsentlig prisstigning.. 

 

24Sjællandske stopper pr. 31. december 2013 – på Facebook har der været en kort dialog om 

det – uden opbakning til 24Sjællandske. 

 

Der har været en kontakt vedr. NDR der forsvinder  samt at det analog signal forsvinder. 

 

 

9. Udkast til mødeplan for 2014 forelægges til godkendelse 

Beslutning: Godkendt 

 

 

10. Næste møde. 

Beslutning: 20. januar 2014, kl. 16.30 – 18.30  


