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Svendborg d. 13. november 2011 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, 
tirsdag d. 1/11 2011 – kl. 17.00: 
 
 
Tilstede: Kjell Laursen, Majbritt Kjærulff, Jytte Aagaard, Peter Larsen, Finn Høffner, Jeanett 
Maagaard, Johan Groth og Jan Aaskov. 
 
Afbud fra Peter Larsen og Jens Thusgaard 
 

1. Velkommen 
 

Kjell Laursen bød velkommen. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   

Referatet blev godkendt. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Vi har fået 3 nye sponsorer og de er foreløbig 84 tilmeldte til erhvervsklubfesten til Poul 
Krebs koncerten. 
 
Vi har desværre fået afslag fra A. P. Møller fonden 
 
Vi har talt med kulturtorvet omkring indretningen og har fået lagt en plan for 
grundindretning af kulturtorvet. Vi laver fotografier af den faste opstilling. Kulturtorvet har 
brugsret til rummet, men al indretning aftales med Borgerforeningen. Vi holder et nyt møde 
hvor vi aftaler placeringen af Info-computeren fra museet - og det skilt der er undervejs. I 
øvrigt er der kodefri Wi-Fi på kulturtorvet. 
 
 

4. Siden sidst 
 

 Generel orientering 
 

Forsalget til Kim Larsen er godt i gang – efter første dag er kun 250 tilbage af de 
udbudte 600 billetter. 
 
Vi har fået et flot istandsat spejl og info-tavle, der begge stammer fra den gamle 
Borgerforening, tilbage fra Seniorværkstedet. Spejlet kommer op på gallerigangen 
og info-tavlen får sin gamle plads ved indgangen i Teatergade. 
 
Honorarstøtte ansøgningen er afsendt til kunstrådet. 
 
Vi har haft et stort rykind til maleriudstillingen og har i det hele taget haft en meget 
travl periode. 
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Vi har haft en meget fornem koncert med Richmond Fontaine, der fik Fyens 
Stiftstidendes anmelder helt op i skyerne. I oktober har vi haft to børnekoncerter og 
en medlemskoncert.  
 
Der har været et samarbejde mellem to af vore lejere: B&U teatret og den 
alternative musikskole. 
 
Vi har haft møde med BU teatret. Deres to største ønsker var, at der ikke var 
opmagasinering i ingeniørgangen bag deres depot i kælderen samt at deres depot 
på anden sal blev istandsat – gerne meget hurtigt. 
 
En henvendelse om handicap adgang betyder, at vi nu etablerer en ringeklokke i 
kælderen til kørestolsbrugere og et håndtag ved trappen op til teatret. Der arbejdes 
på at få skabt en handicapvenlig adgang til kælderen over brostenene. 
 

 Byggeriet – afslutning af 1 års gennemgang 
 
Vi afventer det afsluttende møde d. 14. november. Claus fra Malerlauget har 
sammen med undertegnede gennemgået mangelretningen fra malerne. Alt er nu 
udført. Det er aftalt med Vesla, at de laver terrazzoen om umiddelbart efter nytår.  

 

 Økonomi – økonomioversigt og arrangementsregnskab 
 
Økonomien blev gennemgået og arrangementerne er efter budgettet 
  

5. Virksomhedsplan 2012 og forslag til budget – herunder diskussion af renovering af B&Us 
depot på 2. sal. 
                                     

Udskudt til næste møde 
 

6. Nyt fra arbejdsgrupperne  
 

Driftsgruppen: Nedsat for at følge afslutningen på byggesagen og hjælpe med at få en god 
struktur på husets drift. Efterhånden som problemerne bliver løst vil den få mindre 
betydning. 
 
Udstillingsgruppen: Erik Ask udstiller til januar – og har også fået lov at bruge 
gallerigangen, Majbritt Schultz eller nogen af hendes elever vil sandsynligvis udstille først i 
det nye år. 
 
Facebookgruppen er efterhånden selvkørende og har nu 530 venner. Ann Dorthe 
Thomsen gør en rigtig stor indsats for facebook gruppen. 
 
Historiegruppen: 4 frivillige er i gang med at bladre gamle aviser igennem. 
 
Udsmykningsgruppen: Det fremsendte forslag fra Niels Jongdahl til udsmykning af buen 
ved durchsichten blev vedtaget. Der er et stort ønske om at udskifte de hvide borde med 
sorte cafeborde. Vi vil forsøge at lægge aviser frem på kulturtorvet. Vi har besluttet, at 
indramme de signerede plakater og hænge dem op i kælderen ved mødelokalerne. 
Pengene fra farveprisen bruges til kunst. 
  

7. Nye Aktiviteter og tiltag 
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Juletræsgruppen arrangerer gammeldags juletræsfest lørdag d. 10. december. Der er 
bestilt juletræ og der forberedes godteposer, underholdning, musik og julemand. 
 

8. Personale, frivillige og café 
 

Personale: Mads Wellejus er væk på skoleophold og ferie indtil sidste uge af november 
 
Frivillige: Vi har haft frivillig-møde, hvor alle vagter er besat. Ca. 10 nye frivillige har meldt 
sig. Vi har aftalt julefrokost og nedsat et julefrokostudvalg. 
 
Café: intet nyt 

 
9. Eventuelt 
 

Det blev foreslået, at der blev produceret en folder omkring Borgerforeningens historie og 
organisation. Ligeledes bør vi overveje at lave en top ti liste med vore prioriteringer.  
 
 

Mvh 
 
Jan Aaskov 
referent 


