
   
 

Borgerforeningen Kulturhus Svendborg   ·   Ramsherred 4   ·  5700 Svendborg 

www.kulturhussvendborg.dk   ·   mail@borgerforeningen.info 

 

  Svendborg 1. marts 2016

 Møde nr. 3/2016  

 Referat godkendt 3. maj 2016 

  

 

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg  

Tirsdag 1. marts 2016 kl. 16 

 

Inviteret: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian Ulrich, Poul 

Erik Andersen, Thomas Cleve, Kim Nielsen og Majbritt Kjærulff  

Afbud: Thomas 

 

1) Godkendelse af dagsorden d.d. og referat fra bestyrelsesmøde 2. februar 2016 

Dagsorden udsendes af Claus torsdagen før bestyrelsesmøderne, jf. aftale 14. januar 2016. 

Dagsorden og referater, inkl. ændring fra Poul Erik, godkendes uden bemærkninger. 

Majbritt sender de endelige referater til hjemmesiden i PDF-format til Claus. 

 

2) Velkommen 

Kjell byder velkommen og orienterer om dialog med arkitekt Steen Skovmann om omlægning 

af rampe og areal foran Borgerforeningen.  Der mangler dog afklaring med Svendborg 

Kommune om arealet. Der er igen rykket for svar.  

 

3) Orientering 

 

 Ticketmaster/Billet.dk 

Claus har fulgt op på samarbejdet. Til efteråret begynder vi selv at oprette alle 

arrangementer direkte på nettet. Det betyder, at billetgebyret falder med kr. 15, hvilket 

skal dække omkostningerne til oprettelse (ekstra arbejdet på kontoret). Der ændres 

således ikke på det gebyr, som vores gæster betaler ved køb af billetter. 

Det er iht. Claus meget let at oprette begivenheder/billetterne på nettet/i systemet. 

Besværligheder med billetsalg, der de senest måneder har været, er beklageligt, bl.a. i 

forbindelse med Sebastian koncerten. 

Det vil fremadrettet være nummererede pladser ved alle siddende koncerter. 

Uafhentede billetter, dvs. gæster, der ikke er mødt ind 15 minutter før koncertstart, 

kan sælges til anden side. Det fremgår af billetten. 

 

 Logo og navn 

Oplæg udsendt af Majbritt drøftes, herunder eventuel vedtægtsændring. 

 

Aftale: 

- Der indgås ingen bindende aftaler eller kontrakter, uden bestyrelsens godkendelse, 

Claus sørger for dokumentation, fx via referater fra bestyrelsesmøderne, såfremt der 

indgås nogen form for kontrakter 

- Det ny logo godkendes, vores navn jf. vores vedtægter ændres dog ikke andre steder 

- Oplæg fra Majbritt godkendes, dog ændres navn på e-mail adresser ikke, det forbliver  

@borgerforeningen.dk 

- www.borgerforeningen.info samt www.kulturhussvendborg.dk henviser til samme 

side, vi vælger ’kun’ at bruge sidstnævnte, men begge sider virker fortsat 

- alle steder hvor det er muligt oplyser vi fuldt navn som iht. vedtægterne er 

Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

 

4) Økonomi 

 Arrangementsregnskab 

 Regnskab 

 Budget 
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Johan fremlægger regnskab for 2015. Der er ros fra revisor til det arbejde, der er gjort for igen 

at få et positivt regnskabsresultat for foreningen. Det har været magtpåliggende for 

bestyrelsen, at der ikke igen opstår underskud. Det betydet så også, at udbuddet af 

arrangementer i 2015 ikke har været på højde med tidligere år. Ligeledes er der 

vedligeholdelse på bygningen, som er udsat. Udsendelse af en pressemeddelelse i forbindelse 

med kommende generalforsamling drøftes. 

 

Hansteds salg af billetter til Thomas Buttenschøn går ikke helt efter planen. Hansted overvejer 

derfor at flytte koncerten til Hansted. Det drøftes hvordan vi kan understøtte samarbejde. 

 

Aftaler:  

- Christian og Claus har snart møde med revisor og det endelige regnskab er klar til 

underskrifter på næste bestyrelsesmøde 

- Claus drøfter med Hansted om koncert evt. kan flyttes til Spejlsalen 

 

5) Nyt om personale, til orientering 

 Fast personale 

 Frivillige medarbejdere 

 Brasseriet KoK                    

 Bestyrelse 

 

Der var møde med de frivillige medarbejdere 28. februar 2016. 

Jesper er startet i jobbet som ny pedel. Vi glæder os til samarbejdet. 

Førstehjælp for alle er planlagt til efteråret. 

Kriterierne for rabat i cafeen drøftes. 

 

Aftaler 

- Claus sørger for, at referat fra møde med frivillige medarbejdere følger 

- Claus sørger for løbende opfølgning på brandsikkerhed (skal fremgå af Årskalender) 

- Christian og Claus drøfter rabatordninger med cafeen på næste møde med cafeen 

 

6) Årskalender 2016 v/Claus 

 

Generalforsamling 11. maj 2016 og årsmøde i Erhvervsklubben drøftes. Det ønskes, at der i 

forbindelse med årsmøde laves en form for arrangement, så fremmødet øges.  

 

Arrangementer kun for Erhvervsklubben under planlægning, bl.a. 20. april m/ Limpopo Travel. 

 

Aftaler: 

- Årsmøde fastsættes til 26. april, Erhvervsklubbens arbejdsgruppe kommer med oplæg 

til arrangement 

 

7) Forslagskassen v/Majbritt 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

Aftaler: 

- Kjell og Majbritt laver ny appetitvækkende forside til ForslagsKassen ved 

hovedindgangen, hvor ris, ros og alt muligt andet kan afleveres til/fra alle i 

Borgerforeningen, inkl. cafeen 

 

8) Nyt fra arbejdsgrupperne 

 

Erhvervsklubben v/Poul Erik 
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 Oplæg til hvervning af nye medlemmer. Plan for fordeling af arbejdsopgaver. Oplæg 

vedhæftet dagsorden. 

 Sponsorat. Nye former? 

 Samarbejdet med Albani 

 

Kim, Christian og Poul Erik har udarbejdet oplæg jf. aftale på strategimøde 14. januar 2016. 

Oplæg præsenteres og drøftes. 

Forskellige nye former for sponsorater drøftes, inkl. forslag om nye tiltag for erhvervsklubbens 

medlemmer, bl.a. busture til koncerter andre steder i landet. 

Fastholdelse af erhvervsklubbens medlemmer drøftes, herunder afdækning af årsager til 

udmeldelser. Mange udmeldelser er sket fra sponsorer, som er forholdsvis nye og som har 

oplevet en vis skuffelse over, at der ikke er fuld valuta med fribilletter til alle koncerter. 

Imidlertid er et sponsorat ikke nødvendigvis ’kun’ fri adgang til arrangementer, men også 

støtte og opbakning til Svendborg og byens kulturliv. 

Der har været dialog med Albani. OBS på, at Albani har en samarbejdsaftale med Cafe KoK, 

der skal respekteres, men Albani er positiv overfor sponsoraftale med Borgerforeningen også. 

Oplæg fra Poul Erik drøftes. De ønskes, at det bliver lidt mere simpelt. 

 

Aftaler: 

- Poul Erik arbejder videre med oplæg 

 

Bygning v/Kim 

Gulve i den gamle del af kælderen er i gang med at blive undersøgt, fordi der er fundet tegn 

på fugt i bl.a. mødelokalerne, hvor gulvene allerede er mørnet. Det viser sig, at der 

formodentlig ikke er lagt fugtspærre ind, da bygningen blev moderniseret i 2011. Det drøftes 

om der er fejl og mangler, som der burde have været taget højde for. 

Forsikring på bygningen drøftes. 

 

Aftaler: 

- Claus tjekker med forsikring, også i forhold til den ny markise 

- Kim og Claus indhenter tilbud og vurderer om hele gulvet skal laves på én gang eller 

det kan ske et rum ad gangen 

 

9) Eventuelt 

 

Majbritt bemærker, at der mangler opfølgning fra tidligere referater på følgende: 

Drøftelse med BU Teateret om anvendelse af bygningens faciliteter v/ Claus og Kjell 

 

Claus redegør for en 10 års kontrakt, der er indgået med BU Teateret. Den er uopsigelig. 

 

Claus orienterer desuden om ekstra udgifter pga. dyre reservedele til kopimaskine med 

servicekontrakt med Canon. Claus har i stedet for lejet en ny maskine for knap 500 kr. pr. 

måned, eller i alt under 1000 kr. ekstra om året.  

 

Majbritt gør opmærksom på, at alle arrangementer ikke oprettes på hjemmesiden. 

Fx er Børn og Unge Teaterets jubilæums arrangement ikke oprettet, trods det, at der er gjort 

opmærksom på manglen. Det samme gælder udstillinger på Kulturtorvet. 

 

Bestyrelsens halve time (Claus deltager ikke i denne del): 

 

Christian drøfter emnet med indgåelse af nye kontrakter med Claus. 

 

Herefter socialt samvær og spisning i cafeen. Alle deltog. 

 

Referat: Majbritt 


