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Svendborg 1. maj 2018 

Godkendt 11.6.2018 

 

  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg  

Tirsdag 1. maj 2018 kl. 16 

 

Inviteret: Kjell Laursen, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian Ulrich, Poul Erik Andersen, 

Thomas Cleveland, Kim Nielsen, Majbritt Kjærulff og Torben Ragnvald 

Afbud: Kjell 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden samt referat 

 

Referat fra 3. april 2018 og dagsorden d.d. godkendes. 

 

2) Velkommen 

 

Christian byder velkommen.  

 

Budget for 1. kvartal 2018 er netop modtaget og gennemgået. Kvartalsregnskab udviser et 

underskud. Det drøftes hvorfor og hvad vi kan gøre. Det aftales, at der skal iværksættes en 

model til endnu bedre styring. Vi er enige om, at der skal holdes ekstra godt øje med vores 

økonomi, så vi ikke igen kommer i underskud på årsregnskabet. Vi drøfter forskellige 

årsager til underskud og muligheder for en endnu stærkere styring, herunder til brug for 

evaluering af ny struktur for Erhvervsklubben. 

 

Claus giver et fint indblik i arbejdet med booking af arrangementer. 

 

Der er afholdt årsmøde i Erhvervsklubben. Christian Ulrik var på valg og blev genvalgt. 

 

3) Generalforsamling 2018 

 

Hans Lindstrøm er inviteret til at være dirigent, hvis han vælges på dagen. 

Vi forventer, at der kommer en ca. 20 stemmeberettiget. Der er ikke indkommet forslag. 

Liste med antal stemmeberettigede medlemmer er klar til generalforsamlingen. 

Fremadrettet skal der endnu mere fokus på menige medlemmer. Måske efter et koncept a 

la ’Borgerforeningens venner’.  

Der kunne også udarbejdes lille pjece, små visitkort ect. til uddeling på fx konferencer og 

lignende i huset. 

 

4) Status på forpagtningskontraktforhandlinger 

 

Der har været indledende drøftelser med Cafe KoK om ny forpagtningsaftale. Et emne, der 

især fylder er cafeens åbningstider, der spænder over mange timer hver dag, alle ugens 

dage. Det er formodentlig ikke et koncept der holder, hvis vi generelt skal fastholde en 

forpagter af vores cafe.  

Det er undersøgt, hvordan sportshaller, kulturhuse m.fl. i øvrigt håndterer udfordringerne, 

med de meget skiftende tidspunkter, hvor der er aktivitet i huset kontra de mere eller 

mindre fast åbningstider. Det er generelt svært for restauranter og lignende, at opnå 

tilfredsstillende økonomisk overskud. 

Begrænsninger i åbningstiden bør drøftes med Svendborg Kommune, når den ny 

samarbejdsaftale snart skal genforhandles. 
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5) Status på Erhvervsklubben 2.0  

 

Alt går planmæssigt. Næsten alle medlemmer er aflagt besøg og der er udarbejdet en liste 

med potentielle nye medlemmer. 

Et større arrangement for Erhvervsklubben afholdes efter sommerferien. Vi vil gerne noget 

lokalt, lidt i stil med det arrangement vi holdt sidste år i Maritimt Center. Claus undersøger 

nærmere, herunder om der kan meldes ud tidligt. 

 

Claus følger op, at alle har betalt og der udsendes om nødvendigt rykkere. 

Der udarbejdes særskilt økonomisk og uddybende budget/regnskab for Erhvervsklubben. 

 

6) Status på udsmykning af huset 

 

Fotostater er under udarbejdelse. Tilbud følger fra TrykTeam. 

 

7) Evt. 

 

Det forslås, at der på næste bestyrelsesmøde foretages en rundgang i huset, hvor vi kigger 

på faciliteterne og hvad der eventuelt er, som kunne blive bedre. 

Det nævnes, at der mangler knagerækker på hhv. herre- og dame toiletter samt måske 

små hylder til at stille taske, lægge briller m.v. på. 

 

Claus undersøger om der er noget vi skal være obs på i forhold til den ny Offentlighedslov.  

 

 

 

17.45 – 18.10   Bestyrelses ”halve time” 

18.10 – 18.30   Opsamling med Claus 

 

 

 

Næste møde:   Tirsdag 5. juni 2018 

 

Konstituerende møde afholdes efter generalforsamlingen, med let anretning. 

 

 

 

 

 

Referat: Majbritt 


