Stofa Vestamager
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
afholdt 26.04.16
hos Kenneth Højstrøm, Helmond Allé 47, 2791 Dragør.
Dagsorden:
A. Gennemgang af referatet fra sidste møde
B. Orientering fra formanden og emner til beslutning. Præsentation af
ny Account Manager, Carsten Haun Larsen.
C. Gennemgang af emner fra erindringsliste
D. Orientering fra kassereren
E. Orientering fra tilsynsførende
F. Evt. orientering fra ad hoc udvalg
G. Eventuelt
H. Næste bestyrelsesmøde
I. Godkendelse af protokol

------- o ------Deltagere: Allan Christensen, Kenneth Højstrøm, Kevin Nielsen, Erling Hansen, Jan Boring og Ole Dalsgaard.
Afbud fra: Michael Dupont.

Ad punkt A. Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.
Ad punkt B. Formanden præsenterede den nye Account Manager, Carsten Haun Larsen, der kort
redegjorde for sig selv og hans erfaringer på området. Han nævnte hvilke tiltag, der ligger i pipelinen,
men det vil han i øvrigt præsentere i forbindelse med generalforsamlingen.
Formanden gjorde opmærksom på en henvendelse fra en beboer i GF Fasangården – Tanavej – som
havde ytret ønske om medlemskab, hvilket var blevet forelagt for Stofa, som havde tilkendegivet, at
man var villig til at udvide forsyningsområdet.
Derudover nævnte formanden, at Stofa havde tilbudt et medlem af bestyrelsen en studietur til Berlin i
september. Formanden var interesseret i denne tur, så det blev besluttet.
Formanden meddelte, at Michael Dupont har givet udtryk for, at han på grund af arbejdspres ikke
længere ser sig i stand til at deltage i bestyrelsesarbejdet i Stofa Vestamager. Bestyrelsen tog
beslutningen til efterretning.
Den kommende generalforsamling blev drøftet – herunder en reduktion af bestyrelsen til seks
medlemmer i forlængelse af Michael Duponts udtræden. Dette skal ses i lyset af Stofas planer om
brugerråd og herunder reduktion af foreningernes bestyrelser.
Bestyrelsen fremsætter på den baggrund forslag om reduktion af bestyrelsen på den kommende
generalforsamling.
Annoncen vedr. indkaldelsen blev ligeledes drøftet, og det blev besluttet, at annoncere på samme
måde som de senere år via Lokalavisen for Amager. Den gamle annoncetekst kan anvendes efter
tilretning.
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Ad punkt C. Der var ingen emner fra erindringslisten.
Ad punkt D. Kassereren fremlagde kassekladde, der blev taget til efterretning.
Ad punkt E. Tilsynsførende redegjorde for et medlems billedudfald på Viasats kanaler – vi afventer for
at se, om andre får lignende problemer.
Ad punkt F. Der er p.t. ingen ad hoc-udvalg.
Ad punkt G. Der var ingen bemærkninger til eventuelt.
Ad punkt H. Der blev ikke aftalt noget nyt møde.
Ad punkt I. Referatet blev godkendt.
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