Stofa Vestamager
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde afholdt 03.04.18
hos Ole Dalsgaard, Johannesburg Allé 33, 2770 Kastrup.
Dagsorden:
A. Gennemgang af referatet fra sidste møde
B. Orientering fra formanden og emner til beslutning.
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, Kevin Nielsen, Erling Hansen og Ole Dalsgaard.
Afbud fra:
Ad punkt A. Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.
Ad punkt B. Formanden orienterede om, at Stofa nu er klar med en pris på udvidelsen med to
grundejerforeningen. Foreningerne er underrettet, og de skal drøfte det på deres kommende
generalforsamlinger. Formanden orienterede endvidere om, at GF Nøragersminde på deres
generalforsamling og i deres medlemsblad har rejst kritik af Stofa. Det fremgår af kritikken, at Stofa
ikke leverer den vare, de forventer omkring Internet og TV-signaler.
Vi har derimod intet hørt fra utilfredse medlemmer, hvilket undrer især tilsynsførende, men det kan
dog skyldes manglende kendskab til foreningens muligheder for at hjælpe medlemmerne. Der er visse
ting i påstandene, som vi ikke kan nikke genkende til, hvorfor vi har besluttet at svare GF
Nøragersminde på kritikken.
Foreningen er også blevet bekendt med, at en gruppe medlemmer i GF Nøragersminde har rejst forslag
om etablering af et fibernet – i første omgang i GF Nøragersminde. De har indhentet tilbud på
etablering og forhørt sig hos en leverandør vedr. TV-signaler og Internet. De har endnu ikke kontaktet
Stofa Vestamager for at høre om mulighederne via Stofa, som i løbet af året i år vil åbne mulighed for
abonnement på Giganet via de eksisterende kabler.
Ad punkt C. Den kommende generalforsamling blev gennemgået, herunder at vi har modtaget forslag
fra Torsten Vester Nielsen om nedlæggelse af foreningen i lighed med forslaget fra sidste år, hvor det
ingen stemmer fik.
Derudover har vi modtaget et forslag til en fuldstændig ændring af foreningens vedtægter og struktur,
så foreningen ændres fra at være en Stofa-forening til at være en Medie-forening.
Generalforsamlingen afholdes i år samme sted som sidste år – i Skelgårdskirkens mødelokaler. Der er
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allerede annonceret i Tårnbybladet i marts og annoncen gentages i april. Foreningen udsender
derudover sidst i april mails med indkaldelsen til de medlemmer, der har indsendt adressen til
tilsynsførende.
Hjemmesiden opdateres senest 1. maj 2018 med relevant materiale vedr. generalforsamlingen.
Ad punkt D. Kassereren redegjorde for regnskabet, der er færdigt, men endnu ikke revideret.
Ad punkt E. Tilsynsførende havde – ud over almindelig service overfor et par medlemmer - ikke noget
at berette, og på trods af utilfredsheden, der kom frem på sidste års generalforsamling, har han intet
hørt fra de medlemmer, der beklagede sig.
Ad punkt F. Der var ikke noget fra udvalg.
Ad punkt G. Der var ingen emner til eventuelt.
Ad punkt H. Næste bestyrelsesmøde blev af hensyn til generalforsamlingen ikke fastsat.
Ad punkt I. Referatet blev godkendt.

Allan Christensen
Formand.

Erling Hansen
sekretær.
Kevin Nielsen og Ole Dalsgaard.
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