Stofa Vestamager
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
afholdt 26.10.16
hos Kenneth Højstrøm, Helmond Allé 47, 2791 Dragør.
Dagsorden:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Gennemgang af referatet fra sidste møde
Orientering fra formanden og emner til beslutning.
Gennemgang af emner fra erindringsliste
Orientering fra kassereren
Orientering fra tilsynsførende
Evt. orientering fra ad hoc udvalg
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde
Godkendelse af protokol

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

Ad punkt A. Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.
Ad punkt B. Formanden orienterede om, at Kevin havde deltaget i et møde hos Stofa for foreningernes
bestyrelser/brugerråd. Kevin refererede herefter kort fra mødet, hvorfra vi også fik et skriftligt referat.
Flere emner var til drøftelse. Bl.a. nedgangen i antallet af abonnenter, priser på- og kommende
sammensætning af pakker, der inden for den kommen tid ændres og stiger i pris, men Stofas pakker vil
fortsat være billigere end konkurrenternes. Man drøftede også brugen af reklamer – virker det for
Stofa at reklamere. Bredbånd var også et emne, som blev drøftet, idet brugerne forlanger højere
hastigheder, og det vil der i fremtiden blive gjort plads til – måske på bekostning af FM-båndet, der på
et tidspunkt i 2018 lukker. Wi-fi var også genstand for drøftelse, og kundesupport er snart klar med en
”hjælp til selvhjælp brugerguide” til opsætning af wi-fi, så man får udnyttet det bedst muligt og i de
situationer, hvor man har brug for forstærkning af signalet, er Stofa klar med en extender, der kan
forstærke signalet i hjemmet.
Ultra HD er nu lanceret, og for at hjælpe brugerne, bliver der på vores hjemmeside
www.stofavestamager.dk indsat et dokument med vejledning til opsætning og brug af Ultra HD.
Web-TV udkommer også snart i en forbedret udgave.
Brugerråd/bestyrelser var også til drøftelse, men man fastholder fra Stofas side, at ingen
foreningen/bestyrelser skal nedlægges til fordel for brugerråd. Stofa arbejder på et udkast til en
kommende struktur for arbejdet i bestyrelser og brugerråd.
Formanden nævnte, at Stofa inviterer bestyrelserne til Julehygge i Ringsted i december.
Ad punkt C. Der var ingen emner til erindringslisten.
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Ad punkt D. Kassereren redegjorde for foreningens økonomi, og der var ingen bemærkninger.
Ad punkt E. Tilsynsførende har kun fået en enkelt henvendelse, og det var vedr. WEB-TV. Det var
imidlertid ikke et problem som tilsynsførende selv kunne registrere/fremkalde, hvorfor han henviste
medlemmet til Stofas kundesupport.
Ad punkt F. Der er p.t. ingen ad hoc udvalg.
Ad punkt G. Der var ingen emner til eventuelt.
Ad punkt H. Næste møde blev aftalt til tirsdag den 10.01.17.
Ad punkt I. Referatet blev herefter godkendt.

Allan Christensen
Formand.

Erling Hansen
sekretær.
Kenneth Højstrøm, Kevin Nielsen og Ole Dalsgaard.
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