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Svendborg, 1. november 2016 

Referat godkend xxx. 

  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Tirsdag 1. november 2016 kl. 16.00 

 

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

Thomas Cleveland, Kim Nielsen og Majbritt Kjærulff, Torben Ragnvald 

Afbud: Torben, Christian, Jytte og Thomas 

 

1) Godkendelse af dagsorden samt referat 

Dagsorden og referat fra sidste møde godkendes. 

 

2) Velkommen 

Kjell byder velkommen og orienterer om, at han har drøftet den fremtidige anvendelse af 

Kulturtorvet med Charlotte i cafeen. 

Kjell har modtaget mail fra Svendborg Kommune vedrørende døre ved hovedindgange, som 

Dansk Handicapråd gør opmærksom på er meget tunge. Der har tidligere været monteret 

automatiske dørpumper ved hoveddøre. Disse blev dog fjernet, fordi det ofte blæser meget 

på arealet foran Borgerforeningen og de derfor ikke fungerede efter hensigten. Vi har derfor 

henvist til indgang i underetagen, hvorfra der også er adgang til elevator.  

Forskellige muligheder drøftes og det aftales, at Claus undersøges om der findes 

alternativer, herunder hvilke tekniske muligheder andre kulturinstitutioner anvender.  

Kjell sender foreløbigt svar til kommunen. 

 

3) Orientering 

 Hall of Fame. Orientering 

 KOKs udspil for første sal 

 

Claus orienterer om, at han har holdt møde med Anja fra Svend vedrørende Hall of 
Fame. FilmFyn er behjælpelig med plakater osv. Der er begejstring for ideen med en 
Hall of Fame på Kulturtorvet. Der arbejdes videre med ideen. 
 
Claus har ligesom Kjell holdt møder med KOK. Cafeen har tanker og ideer til aktivering 
af Kulturtorvet, samt deres eventuelle involvering i arealet.  
Cafeen vil gerne en længere forpagtningsaftale, når der i 2017 skal genforhandles. 
Eventuelle kommende aftaler om anvendelse af Kulturtorvet skal i givet fald tænkes ind. 
 
Kim, Jytte og Poul Erik fremlægger deres ideer til ”Kulturtorvet fremtid - ideer og 
indretning”.  
 
Christian har sendt mail med input, som supplement til de gode ideer med Kulturtorvet. 
 
Oplæg kan kombineres. Det besluttes, at der skal arbejdes videre med alle ideerne. 
Derfor nedsættes der et Kulturtorv Udvalg bestående af Poul Erik, Christian, Claus samt 
Charlotte. Kjell deltager som formand ad hoc. 
 
Vi er enige om, at det hele ikke skal være restauration, modsat så skal der være både 
personale og økonomi til at drive Kulturtorvet. Derfor er det nødvendigt med en 
kombination, hvor der er en delt anvendelse af Kulturtorvet. Vi er enige om, at vi 
nødvendigvis må finde en løsning, hvor der på visse tidspunkter er delvis restauration 
på Kulturtorvet, således at vi udnytter arealet, samtidigt med, at det forbliver mere eller 
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mindre omkostningsneutralt for os. Det skal ses i lyset af de besparelser, som et årligt 
mindre driftstilskud på kr. 125.000 fra Svendborg Kommune medfører. 
 
Der er stor opmærksomhed på, at vi i en årrække har forsøgt forskellige initiativer på 
Kulturtorvet. En udfordring har været manglende dagligt ejerskab til arealet. Derfor er 
det vigtigt, at der skabes liv og aktivitet på Kulturtorvet ved, at der er medarbejdere, der 
har fast gang og ærinder på Kulturtorvet. 
 

4) Økonomi  

 

 Kommunale besparelser og høringssvar. Orientering 

 Regnskab/Budget  

 Arrangementer 

 Indkøb af stole. Orientering 

 

Høringssvar er udarbejdet og sendt til Svendborg Kommune.  

 

Claus fremlægger regnskab og budget. Seneste bemærkninger fra revisor er ok, således at 

dispositioner til stole er dækket ind.  

 

Farve på stof til stole drøftes. Vi er enige om, at ordre på nye stole afsendes snarest. Der 

skal indkøbes et par ekstra stolevogne, da der i første omgang ikke var taget højde for antal 

polstrede stole, der maks. kan være på hver vogn. 

Der fastsættes pladsnummer på alle stole. Af hensyn til arbejdsmiljø sættes stolenumre 

synligt øverst på ryglæn, således dækker vores gæster heller ikke for stolenumrene. 

 

Arrangement regnskab ser fornuftigt ud. Vi er blevet klart bedre til at styre indtægter og 

udgifter i forbindelse med arrangementer. 

 

Der var udfordringer med lyden til Dodo koncerten. Vi beklager og kan kun gentage, at vi 

helst selv vil styre lyden, når vi har koncerter. Dodo havde deres egen lydmand med. 

 

Der er booket mange arrangementer i foråret. Af store navn kan nævnes Lis Sørensen, 

Rasmus Walter og Jacob Haugaard. Mange af disse arrangementer er booket før besparelser 

på driftstilskud fra kommunen blev kendt. 

 

4) Personale   

 

Personale: Der afvikles MUS i den kommende tid.  

 

Frivillige: Der var møde i søndags. Næste møde er 8. januar 2017 kl. 10:30. Der er en 

udfordring med enkelte frivillige, som kun byder ind med få vagter ect.  

Generelt er de frivillige bekendt med, at man skal have et vist antal vagter om året, for 

fortsat at være aktiv i frivillighedsgruppen. Derfor er det vigtigt, at indsender et vist antal 

muligheder for at tage vagter samt deltager i møder m.v.  

Ikke-aktive i frivilligheds-korpset vil få besked om, at de bliver slettet. 

 

5) Årskalender 2016 

Den er der styr på, siger Claus  

 

7) Forslagskassen 

Der er forslag om at C.V. Jørgensen samt Duran Duran kommer til kulturhuset  

Forslagene tages til efterretning. 

 

8) Nyt fra arbejdsgrupperne 
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 Bygning  

 Erhvervsklub 

1. VIP-fest 12. november. Orientering 

  

Der har været udfordringer med Brandsystem, hvor et relæ var gået i stykker. Pumpe til 

fedtudskillere fra køkken har også været i stykker. Der er derfor brugt økonomi til 

udbedring af disse ting. Ny ventilator til forbedring af fugt i kælder er udsat til næste år. 

Afskallet maling i loft i Guldsalen er udbedret. Det blev knap 10.000 kr. 

  

Der er knap så mange tilmeldte til festen i Erhvervsklubben, som vi kunne ønske.  

Claus sender medlemsfortegnelse, med tilmeldte og ikke-tilmeldte medlemmer til alle. Vi 

kontakter hver især enkelte medlemmerne og beslutter i slutningen af ugen om vi skal 

aflyse eller eventuelt arrangere noget alternativt. 

 

9) Eventuelt 

 

To orange stole på Kulturtorvet skal renses. Claus sørger for dette.  

Inventar i Kulturhuset generelt gentænkes, i forbindelse med nyindretning af Kulturtorvet. 

 

Der er møde i PR-gruppen 8. november. Claus følger op på manglende reklame af vores 

arrangementer på Svendborg Bibliotek, både brochurer og plakater. 

Claus oplyser, at der løbende bliver lagt flyers/brochure på biblioteket. 

 

 

 

Efter dagens møde afholder bestyrelsens halve time kl. 18-18:30, hvorefter der er mad i 

cafeen. 

 

 

 

 

Referat: Majbritt 


