
 

 
 
 
 
 
 

Referat 
af bestyrelsesmødet 26. november 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, Helge Lütjens, Michael Rex og Jakob Kargaard (Stofa). 
 
Fraværende:  Rebecca Hindholm, Michael Rex 
 
 
 
1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen 

Beslutning: Godkendt. 
 
 
2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 8. oktober 2012. 

Beslutning: På grund af nogle misforståelser var referatet ikke kommet. Men nu er der tjek på 
proceduren. 

 
 
3. Endelig mødeplan for 2013 er udsendt af formanden.                                                                                                 

Beslutning: På grund af omlægninger i Stofa, så lukkes kontoret i Næstved (flyttes til 
Ringsted), skal vi fremadrettet finde et nyt mødested i byen. Brugerforeningen beklager 
nedlæggelsen af kontoret i Næstved. Først var det butikken, nu er det også kontoret. 

 
 
4. Økonomi status. 
          Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om foreningens økonomiske status.  
 Beslutning: Der står i alt 114.675,98 kroner på foreningens konti. 
 
 
5. Opfølgning/status på sagen om indgået aftale mellem Stofa og den tidligere antenneforening i    
          Karrebæk/Karrebæksminde om rabat.. 

Beslutning: Foreningen afventer en tilbagemelding fra Stofa, og der er en deadline der hedder 
senest den 1. februar 2013, 

 
 
6. TV-pakker for 2013. 

Beslutning: Stofa har udsendt en information til brugerne om det ny kanalmønster i 2013. Dette 
brev er genereret på baggrund af brugernes TV-pakker. Brugerforeningen har ikke nogen 
indflydelse på pakkesammensætningen eller prissætningen, men desværre har der været 
prisstigninger hos TV selskaberne. Det har været vigtigt for Stofa at fastholde prisen på DK-
Pluspakken (Pakke 2) da virkeligt mange af bruger af denne pakke, er meget prisfølsomme. 

      Næstved, den 26. november 2012. 

Stofa Næstved. 
  



 

Fremover ønsker brugerforeningen at være informeret om disse brevudsendelser INDEN at de 
sendes ud til brugerne. 

 
 
7. Orientering om mødet med VIASAT 14. november 2012. 

Beslutning: Viasat orienterede om deres strategier for 2013, og der var en rigtig god dialog med 
Viasat. 

 
 
8. Orientering om formanden og kassererens møde i Horsens med Stofa 19. november 2012.  

Beslutning: Det er blevet pointeret overfor Stofa, hvad der er forskel på en brugerforening og en 
antenneforening.  
 
2 store boligforeninger er gået over til fiber, desværre har Stofa været utroligt passive på dette 
område.  
 
Stofa vil også kigge på at gøre deres regninger mere forståelige, samt arbejde for at man kan 
modtage sin regning i eBoks.  
 
Der er afleveret 2 henvendelser fra brugerne direkte til Stofa, som så svarer brugerne direkte. 
 
 

9. Orientering fra formanden. 
a. Indbydelser. 

Beslutning: Intet 
 
b. Indkommet post. 

Beslutning: : Der er kommet et brev fra TV2 med orientering om deres nye kanal, TV2 
Fri, der går i luften den 1. maj 2013. 
 
Vi har modtaget en orientering fra Stofa om ændringer i organisationen i 2013. 

 
c. Henvendelser 

1. Skriftlige henvendelser om utilfredshed med Stofas manglende opfølgning på aftaler 
på eventdagene i Næstved. Jeg har modtaget 2 henvendelser.   
Beslutning: Viderebragt direkte til Stofa, som svarer brugerne. 
. 

2. Henvendelse pr. mail om utilfredshed med Stofas manglende opfølgning på aftaler 
på eventdagene i Næstved. Jeg har modtaget 1 henvendelse.    
Beslutning: Vi modtog en orientering om henvendelsen. 
 

3. 11 telefoniske henvendelse om de mange problemer med afbrydelser og flimmer der 
har været den seneste tid. 
Beslutning: Til orientering 
 

4. 2 telefoniske henvendelser om utilfredshed med uforståelige fakturaer samt 2 
henvendelser omkring pakkeskift. 

            Beslutning: Til orientering 
 

d. Andet. 
      Beslutning: Intet. 

 



 

10. Orientering fra andre foreninger. 
Jacob orienterer om nyt fra andre foreninger. 
Beslutning: Intet nyt. 

 
11. Orientering fra Stofa. 

Beslutning: Til orientering. 
 
 

12. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Til orientering. 

 
13. Næste møde. 

Beslutning: 21. januar 2013, kl. 16.30 – 18.30 i Stofas lokaler, Vadestedet 1, Næstved.  


