
 
 

Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg 
Ramsherred 4, 5700 Svendborg 

www.borgerforeningen.info  CVR 3014 5461 
 
 

Svendborg d. 12. maj 2012 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, 
tirsdag d. 1/5 2012 – kl. 17.00: 
 
Tilstede: Kjell Laursen, Jens Thusgaard Finn Høffner, Jeanett Maagaard, Majbritt Kjærulff, Jytte 
Aagaard, Johan Groth og Jan Aaskov. 
Afbud fra: Peter Larsen 
 

1. Velkommen 
 

Kjell Laursen bød velkommen. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   

Referatet blev godkendt med en enkelt præcisering. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Erhvervsklubben afholder møde i morgen og der skal vælges et medlem til bestyrelsen. 
Finn Høffner genopstiller. 
 
Vi har almindelig generalforsamling d. 9. maj og formanden arbejder på beretningen, hvori 
der blev redegjort for vore aktiviteter og resultater. 
 

4. Siden sidst 
 

 Generel orientering 
 

Vi har nu afsluttet egne arrangementer – og af større arrangementer inder 
sommerferien mangler vi kun roots & bluesfestivalen, senere på måneden ”Syng 
Sydfyn” og Svendborg Rocks arrangementet.  
 
Vi er færdige med det ny depotrum under hovedtrappen til kulturcafeens 
transportvogne – og som erstatning for depotpladsen i ingeniørgangen.  
 
Vi er færdige med arbejdet ved scenen og forbereder en næste gang plejeolie i 
hele huset. Vi indhenter tilbud på forhæng til opdeling af den gamle indgang og til 
guldsalen foran den midterste dør. 
 
Vi har modtaget en energirådgivningsrapport fra SEF, der bl.a. viser, at der er 
noget galt med køkkenets ventilationsanlæg. Det tager vi fat i. Vi mangler stadig at 
få den endelige indreguleringsrapport. 
 

 Økonomi – årsregnskab, arrangementsregnskab og økonomital 
 
Årsregnskabet viser efter afskrivninger et lille underskud på lidt over kr. 3000,-, 
mere end 130.000 bedre end budgetteret for 2011. 
 
Økonomitallene blev gennemgået og viser en positiv udvikling specielt på 
arrangementssiden, der er gået væsentligt bedre end budgetteret. Lejeindtægterne 
ligger lidt lavere end budgetteret. Sidste år havde vi bl.a. indtægter fra den store 
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kursusaktivitet på skoleomlægningen i Svendborg sidste år, der foregik i 
Borgerforeningen. 
 
 

5. Kulturtorvet 
 

Vi afventer hvad politikerne finder ud af, hvad de vil med kulturtorvet. I forbindelse med 
kommunens rolle som arrangør på kulturtorvet vil vi gøre opmærksom på, at der ingen 
aftaler er om Borgerforeningens viceværtsforpligtigelser – en rolle der tages for givet af 
brugerne. I mellemtiden vil vi også forsøge at skabe lidt liv. Vi er fødselshjælper for en 
strikkecafe, der mødes hver uge. Ellers er det uhyre småt med arrangementer i 
kulturtorvsregi. Vi ser frem til en dialog med kommunen omkring aktiviteterne på 
Kulturtorvet. 

 
6. Nyt fra arbejdsgrupperne  

 
Udstillingsgruppen: Vi vil inddrage området overfor baren mod guldsalen til ny 
udstillingsvæg. Susanne Chang starter i denne uge sin udstilling af silketryk. Museet vil 
gerne lave en skoleudstilling og der er masser af henvendelser omkring udstillinger. Der er 
i øjeblikket en lang venteliste.  
 
Medlemsgruppen: Jeanett og Jytte går i gang med at udvikle medlemsplejen. Adskille ideer 
blev kastet på bordet, Fx kunne medlemmerne få programmet 8 dage før alle andre. Det 
vigtigste er stadig at få medlemmernes mailadresser. 
 
Driftsgruppen er i fuld gang med forhandlingerne med Kulturcafeen om forlængelse af 
forpagtningskontrakten. 
 
Arrangementsgruppen vil mødes snarest og til næste bestyrelses stille forslag om et 
budget til de arrangementer, der kun vil give en ganske lille eller ingen indtægt.  

 
7. Nye Aktiviteter og tiltag 

 
Vi gennemgik de planlagte arrangementer for efteråret.  
 

8. Personale, frivillige og café 
 

Personale: Mads Andersen Wellejus er færdiguddannet og dermed fratrådt. Anders Gedde 
Sejdelin er trådt til som både som tekniker og som medhjælp/ stand-in for pedellen. 
Foreløbig som timelønnet. Lone Robinson er i praktik de næste tre måneder og arbejder 
med mindre vedligeholdesopgaver. 
 
Frivillige: Møde for de frivillige søndag d. 29. april gik godt og alle vagter blev besat. Årets 
sommerfest bliver en udflugt til Skarø d. 16. juni, hvor bestyrelsen også inviteres. 
 
Café: Vi er i fuld gang med forhandlingerne om en ny forpagtningsaftale 
 

9. Eventuelt 
 

Dekorationsgruppen henstiller, at der ikke bliver brugt nogen former for tape i huset. 
 

 
 
Jan Aaskov 
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referent 


