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Svendborg 1. april 2014 

Møde nr. 4/2014 

 

 
Referat til bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Tirsdag 1. april 2014 kl. 17 i personalestuen. 
 

 

Deltagere: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Finn Høffner, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, 

Majbritt Kjærulff og Johan Groth. 

Afbud: Mads Steffensen 

 

 

1) Godkendelse af referat fra 4. marts 2014 og evt. opfølgning 

Referat godkendt. 

 

2) Meddelelser/orientering 

 

Fra formanden: 

Det koordinerende møde, før bestyrelsesmødet, med tovholderne fra alle arbejdsgrupper 

stopper. Fremover koordineres på bestyrelsesmøderne. Mødetidspunkt ændres til kl. 16. 

  

Generalforsamling 14. maj 2014: 

Oplæg til revidering af vedtægter drøftes. Ændringer er både almindelig ajourføring og en 

revidering som følge, at Svendborg Byråd har besluttet at trække kommunens repræsentant 

ud af næsten alle bestyrelser, inkl. Borgerforeningens bestyrelse. 

Oplæg til ændring af vedtægter lægges på www.borgerforeningen.info, hvor det tydeligt skal 

kunne ses, hvad der foreslås ændret, dvs. med gammel og ny tekst klart markeret. 

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur har på møde 13. marts 2014 pkt. 17 besluttet, 

at også det bestyrelsesmedlem, som tidligere er blevet udpeget af Kulturelt Samråd, til 

Borgerforeningens bestyrelse, bortfalder. Link til udvalgets referat: 

http://portal.svendborg.dk/dagsordener/Erhvervs-,%20Besk%C3%A6ftigelses-

%20og%20Kulturudvalget%20(%C3%85ben)/2014/13-03-

2014/Referat%20(%C3%85ben)/EBK-13-03-2014%20-

%2000%20Referat%20uden%20bilag.pdf     

Forslag til sammensætning af ny bestyrelse ses af forslag til revidering af vedtægter. 

 

Fra daglig leder: 

Fra efteråret sælger vi kun billetter via www.billet.dk. Medlemmer af Erhvervsklubben skal 

herefter selv printe billetter. 

Afregning til frivillige medarbejdere drøftes. Afregning og regler gennemgås med de frivillige 

på næste møde med de frivillige. 

Svend14 har booket Borgerforeningen til årets filmfest, som finder sted fra 26. til 30. august 

2014. Claus er med i planlægningsgruppen. Første møde er i uge 15. 

Mads Steffensen har pr. mail til Claus meddelt, at han er udtrådt af bestyrelsen d.d. Han 

takker og er glad for, at have fået et indblik i det arbejde, som alle involverede i 

Borgerforeningen deltager i. 

 

3) Siden sidst 

 

Økonomi v/ Jens og Claus 

Arrangementsregnskab 1. og 2. halvår gennemgås. 

 

 

http://www.borgerforeningen.info/
http://portal.svendborg.dk/dagsordener/Erhvervs-,%20Besk%C3%A6ftigelses-%20og%20Kulturudvalget%20(%C3%85ben)/2014/13-03-2014/Referat%20(%C3%85ben)/EBK-13-03-2014%20-%2000%20Referat%20uden%20bilag.pdf
http://portal.svendborg.dk/dagsordener/Erhvervs-,%20Besk%C3%A6ftigelses-%20og%20Kulturudvalget%20(%C3%85ben)/2014/13-03-2014/Referat%20(%C3%85ben)/EBK-13-03-2014%20-%2000%20Referat%20uden%20bilag.pdf
http://portal.svendborg.dk/dagsordener/Erhvervs-,%20Besk%C3%A6ftigelses-%20og%20Kulturudvalget%20(%C3%85ben)/2014/13-03-2014/Referat%20(%C3%85ben)/EBK-13-03-2014%20-%2000%20Referat%20uden%20bilag.pdf
http://portal.svendborg.dk/dagsordener/Erhvervs-,%20Besk%C3%A6ftigelses-%20og%20Kulturudvalget%20(%C3%85ben)/2014/13-03-2014/Referat%20(%C3%85ben)/EBK-13-03-2014%20-%2000%20Referat%20uden%20bilag.pdf
http://www.billet.dk/
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Regnskab 2013: 

Johan gennemgår regnskab, der udviser et overskud på 2.273 kr.  

Der er bekymring for de stigende lønomkostninger, som dog skyldes en periode med dobbelt 

lønninger. Regnskab godkendes.  

 

Forslagskassen 

Der er et ønske om mindre og billigere børnemenuer i Kulturcafeen, evt. mindre portioner til 

børn. Claus drøfter med Kulturcafeen. 

 

4) Nyt fra arbejdsgrupperne: 

 

Driftgruppen v/ Jens 

Kulturcafeen er begyndt at lukke kl. 20.  

 

Erhvervsklubben v/ Finn 

Der er nu 183 medlemmer. Målet er 200, hvorefter det er ideen at udvikle klubben, med nye 

initiativer. Det forslås, at det fx bliver muligt at sponsorere et bestemt arrangement. 

Der er årsmøde 22. april kl. 17:30. Der serveres en let anretning.  

 

Arrangementsgruppen v/ Claus 

Teatersalen aktiveres i efteråret med intimkoncert, med cafeopstilling og ’kun’ ca. 100 

deltagere. 

Kulturelt Samråd i samarbejde med Borgerforeningen afholdt 31. marts et godt møde mellem 

forskellige kulturinstitutioner og byens politikere. Referat fra mødet kan ses på 

http://www.svendborgkultur.dk/10-referater-og-m%C3%B8der.html 

 

FaceBook-gruppen v/ Majbritt: Intet nyt. 

FrivillighedsGruppen v/ Claus: Intet nyt. 

HistorieGruppen v/Majbritt: Intet nyt. 

 

Kulturbutik-gruppen v/ Claus 

Claus har overtaget den daglige drift. Majbritt og Claus koordinerer det sidste, inkl. afvikler 

møde i arbejdsgruppen inden sommerferien. Majbritt og Claus har møde 6. maj kl. 15-16:30. 

 

Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell 
Biografreklamen kører nu i Scala – kommentarer modtages gerne  

 

Medlemsgruppen v/ Claus 

Claus udsender ajourført medlemsliste til bestyrelsen og opfordrer i næste nyhedsbrev til, at 

medlemmer afleverer fuldmagt, såfremt man ønsker at gøre brug af sin stemmeret. Fuldmagt 

kan printes fra www.borgerforeningen.info.  

Medlemmer af Borgerforeningen indbydes årligt til gratis koncert. Claus byder ind med forslag, 

der koordineres i Medlemsgruppen. 

 

Indretnings- og udsmykningsgruppen v/ Majbritt 

Udstillingsmontren på Kulturtorvet drøftes. Det ønskes, at montren anvendes optimalt med 

skiftende udstillinger. Alternativt, at den flyttes. Svendborg Rocks ejer montren. Det aftales, at 

Claus kontakter dem og drøfter mulighederne. 

 

Udstillingsgruppen v/ Jytte 

Der er ros for fine og skiftende udstillinger. 

Borgerforeningen støtter op om Klovnefestivalen og lægger bl.a. udstillingsplads til malerier af 

klovne i hele huset. Se mere på www.clownfestival.dk.  

 

 

http://www.clownfestival.dk/
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5) Personale, frivillige medarbejdere og café 

Førstehjælpskursus bliver afholdt til efteråret, hvor de der ikke kom med i foråret kan deltage. 

Børn og Unge Teatret og Kulturcafeen inviteres til at deltage. Claus er tovholder. 

Der tilbydes desuden til kursus i brandslukning til efteråret.  

Ferie er planlagt, inkl. afvikling af afspadserer, for alle medarbejdere. 

Kulturbutikken vil holde åbent hele sommeren, og det faste personale ekspederer kunder i det 

omfang, de frivillige i Kulturbutikken holder ferie. 

 

6) Eventuelt 

 

Efter dagens møde er der lidt mad i Kulturcafeen og bestyrelsen afholder herefter 

”Bestyrelsens halve time”. 


