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Referat - Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 1. oktober 2013 kl. 17 i Borgerforeningens personalerum. 
 
 
 
Deltagere: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Finn Høffner, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, Majbritt 
Kjærulff, Peter Larsen og Mads Stephensen 
Afbud: Johan Groth 
 
 
1. Velkommen v/ Kjell 

Kjell byder velkommen, især til Mads Stephensen, der er nyt bestyrelsesmedlem i stedet for 
Jeanette Maegaard, der har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Mads er udpeget til 
bestyrelsesarbejdet for Kulturelt Samråd. 

 
2. Godkendelse af referat fra 3. september 2013 og evt. opfølgning 

Referat godkendt. 
 

3. Meddelelser/orientering 
 

Fra formanden: 
Der er arrangeret tre julefrokoster i samarbejde med Kulturcafeen. Det ene er allerede helt 
udsolgt. Ellers har der den seneste tid været meget fokus på den daglige drift. 
   
Fra daglig leder: 
For at optimerer adgangen til Wi-Fi har Claus været i kontakt med Sydfyns Elforsyning, men 
de har ikke netværk i centrum og kan derfor ikke leverer fibernet til Borgerforeningen. Pt. 
undersøges andre muligheder. 
Claus har holdt møde med Birgit Hedegaard om vores virksomhedsplan, der skal ajourføres 
årligt. Opfølgning og oplæg til ny version senere på året. 
 

4. Siden sidst 
 

Økonomi v/ Jens og Claus 
Foreningens kasserer fremlægger halvårsregnskab, der udleveres på mødet. Regnskabet 
tages til efterregning. Budget 2014 vil blive præsenteret på næste møde. 
 
Kulturbutik 
Der er ved at være indarbejdet en vis rutine i alle arbejdsgange. Majbritt foreslår der 
nedsættes arbejdsgruppe, der fremover driver kulturbutikken, på samme måde som øvrige 
arbejdsgrupper. Forslag vedtages. Majbritt er tovholder for arbejdsgruppen. 
 
Forslagskassen 
Forslagskasse har været nedtaget i en periode pga. re-dekorering af væg ved hovedindgang. 
Den vil snarest blive opsat igen, jf. referat fra Indretnings- og Dekorationsgruppen.  
Der er ikke indkommet forslag via forslag@borgerforeningen.info. 
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5. Nyt fra arbejdsgrupperne, bl.a.: 
 
Driftgruppen v/ Jens 
Jens opfordrer alle til at komme med forslag til forbedring af forholdene på toiletter i kælder. 
 
Egne arrangementsgruppen v/Claus 
Juletræsfest afholdes i samarbejde med BU Teatret. Der skal bestilles juletræ, senest uge 
42. Majbritt sender oplysninger fra tidligere år til Claus. 
 
FaceBook-gruppen v/Majbritt 
Majbritt sender Principper for Borgerforeningens FaceBook-profil til Claus, der lægger den 
nyeste version på hjemmesiden. 
Claus og Mads gennemgår reglerne for konkurrencer på FaceBook og sørger for at de 
overholdes, FaceBook kontra hjemmesiden. 
 
Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell 
Næsten alle programmer er udleveret. Der genoptrykkes ikke yderligere programmer. 
 
Medlemsgruppen v/Claus og Jytte 
Der er fuld fokus på at skaffe flere medlemmer. Claus lancerer ny platform for 2014. 
Claus oplyser at medlemslisten med registrering af betalt kontingent er ajourført. 
 
Indretnings- og udsmykningsgruppen v/ Kjell, Jytte og Majbritt 
Efter en fælles drøftelse besluttes det, at hunde ikke kan medbringes i Borgerforeningen. 
Claus sørger for, at der bliver opsat et par kroge til hunde ved terrassen, og Majbritt for at 
der bliver opsat et piktogram, så det tydeligt fremgår, at hunde ikke har adgang. 
Jytte foreslår der indkøbes skulpturer til vinduerne på Kulturtorvet. Jytte undersøger 
muligheder og priser. 
 
Udstillingsgruppen v/ Jytte 
Jytte kontakter Kim Barren mhp. den traditionelle udstilling af julefrimærker. Evt. kan de 
hænges op på gallerivæg ved Kulturbutikken, så vi undgår alt for mange mærker i vægge. 

 
6. Personale, frivillige medarbejdere og café 

Brian, der var ansat som pedelmedhjælper, har valgt at opsige sin stilling, og er fratrådt. 
Peter Larsen har ikke nyt mht. en eventuel ny medarbejder i seniorordning. 
 
Julefrokost fastsættes til fredag 20. december. Majbritt og Claus drøfter nærmere. 

 
7. Eventuelt 

Intet. 
 
 
Referat: Majbritt Kjærulff 


