
 
 
 
 
 

Referat  
af bestyrelsesmødet 29.august 2011 

 

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

Deltagere: Lindy Nymark Christensen, Jacob Holm, Kristoffer Pedersen, Flemming Møss, 
Bjarne Larsen, Helge Lütjens, Nils Henriksen. 
 

Fraværende: 
 
 

1. Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsordenen 
Beslutning: Jacobs indlæg fra TV2 udskydes til et senere tidspunkt, da ikke alle ting er klar. 
 

2. Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet 20. juni 2011. 
Beslutning: Ingen bemærkninger, men de udsendte plancher fra Stofas fremtidsseminar bli-
ver gennemgået på et senere tidspunkt, hvor der er lidt luft i dagsordenen. 
 

3. Skift af platform til Brugerforeningens ny hjemmeside. 
Kristoffer Petersen meddeler, at den gamle platform ikke kan benyttes til den nye hjemme-
side og anbefaler, at vi skifter til en ny. 
Beslutning: Vi skifter udbyder til hjemmesiden, så vi kan få den klar. Det vil koste os 10,- 
om måneden, og det er hermed enstemmigt godkendt. 

 
4. Regnskab. 

Kasserer Kristoffer Petersen fremlægger regnskabet.  
Beslutning: Den udleverede regnskab blev godkendt. 

 
5. Kontingent til Brugerforeningen 

Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om hvordan vi får kontingentet til Brugerforeningen.     
Beslutning: Afregningsmetoden blev gennemgået. Stofa gør antallet af tilslutninger op 2 
gange om året, og det er der, der afregnes kontingent. Der bliver afregnet for hele år. Kri-
stoffer sender redegørelsen fra Stofa ud til bestyrelsen igen. 
 

6. Økonomi status. 
Kasserer Kristoffer Petersen orienterer om foreningens økonomiske status, herunder oplys-
ning om undersøgelsen om bedre rente fra en anden bank. 
Beslutning: Der er ikke nogen bevægelser på foreningens konti. Vi har fået tilbud fra 4 ban-
ker, for at få bedre renter og service. Der arbejdes videre med det, men vi mangler et enkelt 
spørgsmål. Vi tager den endelige beslutning på næste bestyrelsesmøde. 
 

7. Generalforsamlingen 24. oktober 2011. 
Formanden fremlæger forslag til dagsorden og annonce og lægger op til en drøftelse af af-
viklingen af generalforsamlingen. 
Beslutning: Annoncen blev godkendt med et par få rettelser. Dagsordenen blev også god-
kendt.  
 

Næstved, den 6. september 2011. 

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



8. Orientering fra Stofa. 
Nils Henriksen orienterer om forhold siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Overtagelsen af Canal Digital fik ikke positive tilkendegivelser fra Konkurren-
cestyrelsen, derfor trak Ratos købstilbuddet tilbage. 
Ole Simonsen er stoppet som direktør, men der er startet en ny pr. 1. august Klaus Høegh 
Hagensen (tidl. Jyllandsposten). 

 
9. Drøftelse om oprettelse af en prøvekanal. 

Punkt fra sidste bestyrelsesmøde til drøftelse. 
Beslutning: Der arbejdes videre med en digital prøvekanal i pakke 1. 
 
 

10. Orientering fra formanden. 
a. Indbydelser 

Beslutning: Der er kommet en indbydelse til Stofas programdag i Horsens den 20 sep-
tember. Der er 4 fra bestyrelsen der ønsker at deltage, men må vi nøjes med 2, så bliver 
det Kristoffer & Lindy. 
Der er kommet en invitation fra TV2 omkring kundetilfredshed, som formanden besva-
rer. 
 

b. Indkommet post. 
      Beslutning: Der er kommet forespørgsel omkring foreningen skal deltage i brugerunder-
søgelsen i 2011, men under henvisning til vedtægterne der foreskriver en afstemning hvert 
2. år, deltager vi ikke i år. 
 
c. Henvendelser 
      Beslutning: Der har været en henvendelse omkring ventetid på at komme igennem til 
Stofas support. En kontrolopringning viste kun en kort ventetid.  
 
Endvidere har der været en henvendelse omkring tilslutning til nettet i Mogenstrup. Denne 
henvendelse skulle aldrig have været ekspederet videre til Brugerforeningen, men håndteret 
af Stofa internt.  
 
Endvidere har der været en henvendelse omkring Start Forfra funktionen på Zaptor – når 
man havde valgt Start Forfra og den oprindelige udsendelse sluttede, så blev den funktion 
afbrudt…  
 
Et boligselskab i Næstved er gået i gang med at undersøge muligheden for at få fiberkabel 
ind fra Seas-NVE. Formanden har haft en kontakt med repræsentanter derfra, og vil evt. 
sammen med Stofa tage yderligere kontakt til dem.  

 
d. Andet. 
      Beslutning: Har haft en snak med Sjællandske Medier omkring brugen af pressemedde-
lelser.  

 
11. Orientering fra andre foreninger. 

Niels og Jacob orienterer om nyt fra andre foreninger. 
Beslutning: Det vides endnu ikke hvad der sker når TV2 bliver betalingskanal – hverken fra 
Stofa eller YouSee, så indtil videre ved vi intet der. 

  



12. Bordet rundt. 
Bestyrelsens medlemmer orienterer om hvad der er af nyheder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Beslutning: Jacob har 2 gange haft kontakt til Stofa support – den ene gang var han nummer 
1 i køen & anden gang røg han direkte igennem til supporten – og fik en god service. 

 
13. TV 2 og fremtiden. 

Jacob Holm bruger en ½ time på at orientere om TV 2 og fremtiden. 
Beslutning: Udsat til et senere tidspunkt. 

 
14. Næste møde. 

Beslutning: 03. oktober 2011, kl. 16.30 – 18.30 i Stofas lokaler, Vadestedet 1, Næstved.  


