
 
 
 
 
 
 

Referat 
af bestyrelsesmødet 27. februar 2012 

 
 

Tid: Kl. 16.30 – 18.30. 
 
Sted: Stofas lokaler, Vadestedet 1, 4700 Næstved. 
 

Deltagere: Lindy Nymark, Bjarne Larsen, Kristoffer Pedersen, Flemming Møss,      
                            Jacob Holm, Michael Rex, Helge Lütjens, Nils Henriksen (Stofa). 
 
Fraværende: 
 
 

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

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 16. januar 2012. 
Beslutning: Godkendt efter rettelse af en dato. 
 
 

3. Brugerforeningens ny hjemmeside. 
Kristoffer Petersen kommer med forslag til beskrivelse af, hvad vi skal bruge hjemmesiden 
til. Forslaget skal efter vedtagelse i bestyrelsen lægges på hjemmesiden så brugerne ved, 
hvad de kan forvente af siden.  

            Beslutning: Godkendt med en enkelt rettelse på forsiden (link til Stofa). 
 
 

4. Økonomi status. 
            Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om foreningens økonomiske. 

Beslutning: Der står i alt 126.601,67 på foreningens konti i Nordea. Der låses 100.000,- på 
højrentekontoen i 2 år (ekstra rente) – pengene kan dog købes fri mod et gebyr, hvis det 
skulle blive nødvendigt. 

 
  . 

5. Ordinær generalforsamling mandag, den 26. marts 2012, kl. 19.00 på Hotel Kirstine, Næstved. 
a. Drøftelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
b. Pris for annoncering 28. februar i Ugebladet og Næstved Bladet og 3. marts i Sjællandske. 
c. Bestyrelsen møder kl. 17.00 sammen med dirigenten, som Lindy kontakter. 
d. Skriftlig tilkendegivelse fra næstformand Jacob Holm om han er villig til genvalg. 
Beslutning: 
Ad A: Godkendt med diverse bemærkninger – husk at finde et nyt billede til forsiden. 
Ad B: Det koster i alt 3.096,96 + moms at annoncere i Næstved Bladet & Ugebladet den 28. 
februar samt Sjællandske den 3. marts 2012. Dagsordenen blev godkendt. Bestyrelsen 
foreslår enstemmigt Lindy Nymark Christensen til formandsposten og Kristoffer Pedersen 
til kasserer. 

Næstved, den 27. februar 2012. 

Stofa	Næstved. 



Ad C: Dirigenten er på plads. Lindy afklarer om der er yderligere spørgsmål. Menuen til 
formødet er den sædvanlige. Teknikken er på plads – Nils sender et opdateret medlemsliste 
til sekretæren.  
Ad D: Vi har fået en fuldmagt fra Jacob Holm, der ikke kan være til stede på 
generalforsamlingen. 
 
 

6. Formandens skrivelse til ledelse og direktion i Stofa om lukningen af butikken i Næstved 
af 26. januar 2012    
Beslutning: Brugerforeningen har modtaget et svar på vores henvendelse til Stofas direktion, 
hvor foreningen bliver indbudt til et møde med kundeservicedirektøren. Det er aftalt at 
formanden, næstformanden og kassereren deltager i mødet. Gerne i Næstved. 
 
 

7. Drøftelse til beslutning om brugerforeningen skal planlægge og afvikle en messe i Næstved i 
september 2012 sammen med de forskellige udbydere og andre intresenter. 
Beslutning: Bestyrelsen synes stadig at det er en god ide. I andre byer er det udbyderen 
(Stofa i Næstveds tilfælde) der står en sådan messe. Nils opfordres til at tage kontakt til 
marketingsafdelingen for at arbejde videre med dette. Messen bør placeres i oktober (minus 
efterårsferien), da programudbyderne har deres materiale klar til satsningen omkring jul & 
nytår – der er september for tidligt. 

 
 

8. Orientering fra Stofa. 
Nils Henriksen orienterer om forhold siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Nils har været til en generalforsamling i Skælskør, hvor der også havde været 
røre om kanalomlægningen, men de forløb meget roligt. Til generalforsamlingen vil Nils 
fortælle om fordelsaftalen, promovere mellempakken (ca. 1.300 har valgt den indtil videre) 
med videre. 
 
 

9. Orientering fra formanden. 
a. Indbydelser 

Formanden med ledsager er af TV 2 indbudt til deltage i Top Charlie i Parken 12. maj 2012. 
Beslutning: Taget til efterretning. 

 
b. Indkommet post. 
      Beslutning: Intet nyt bortset fra den husstandsomdelte folder fra Stofa. 
 
c. Henvendelser 

Der har været 95 telefoniske og 24 mail henvendelser vedrørende programskift, 
pakkeændringer, ændringer på zaptorboksen og klager over telefonventetider og 
uforståelige svar fra Stofa siden sidste bestyrelsesmøde. 

      Beslutning: Til orientering. 
 

d. Andet. 
      Beslutning: Intet. 

 
 

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



 
 

11. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Det er en god ide at gøre folk opmærksom på, at det kræver at der kommer en 
mand på besøg, når der er pakkeskift – det kan lette forklaringen på prisen. Husk ved 
konkrete ting – så send en mail til Nils, da det kan være svært at svare på alle detaljer 
umiddelbart – men svaret kommer jo altid   
 
Det skal bemærkes at der altid er god behandling i butikken – som nu desværre lukker  . 
 
Det har i øvrigt været en god opdatering, der er sket på Zaptorboksen, der har givet et godt 
design, med færre nedbrud. 

 
 

12. Næste møde. 
Beslutning: 23. april 2012, kl. 16.30 – 18.30 i Stofas lokaler, Vadestedet 1, Næstved.  


