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Svendborg 1. oktober 2019 
Godkendt 5. november 2019 

 

Referat - Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Tirsdag 1. oktober 2019 kl. 16.00 

Inviteret: Johan Groth, Christian Ulrich, Ulrik Feveile, Thomas Cleveland, Kim Nielsen, Majbritt 
Kjærulff og Rikke Starbæk 

Øvrige deltager: Claus Bjerregaard 

Afbud: Thomas og Johan 

 

 

1) Bestyrelsens halve time 

Refereres ikke. 

2) Godkendelse af dagsorden samt referat 

Dagsorden d.d. og referaterne fra bestyrelsesmøde 3. og 7. september godkendes. 

3) Velkommen v/formanden 

Christian byder velkommen. 

Vedrørende visionsseminar 7. september, så afventer vi tilbagemelding fra Arne Buch Consult 
og/eller Claus. Det var en aftale, at vi hurtigt ville få et skriftligt oplæg, som afrunding på dagen. 

4) Orientering om forpagtning 

Der har været tre møder, hvor det bl.a. er diskuteret om det skal være en fast eller en 
omsætningsbestemt forpagtningskontrakt. Leverandøraftale, forbrug m.v. er indgået i 
drøftelserne. Resultatet er, at det forventes, at der pr. 1. oktober 2019 er indgået en ny 
forpagtningsaftale. Den er meget forenklet, hvilket alle er meget tilfredse med. 
I bestyrelsen er det foreløbig kun Claus og Christian, der har set aftalen. 
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5) Orientering om økonomi 

Ulrik har gennemgået det udsendte bilag. Der mangler 90.000 kr., som forventes indbetalt i løbet 
af en uge. Bortset fra det, så ser regnskab fornuftigt ud. 

6) Generel orientering fra Claus. Konsulentaftale, leverandøraftale, arrangementer 

Leverandøraftale med Carlsberg er faldet på plads, inkl. en sponsoraftale, med bl.a. 
aktivitetstilskud. 

Claus bedes udarbejde et Excell-ark med alle medlemmer af Erhvervsklubben, så det er muligt at 
følge udviklingen i Erhvervsklubben. Vi drøfter barteraftaler og ønsker løbende orientering. 

Medlemmer af Erhvervsklubben kan ses på www.borgerforeningen.info. Det er dog kun de 
medlemmer, der sender deres logo til Claus, der er med på listen.  
Måske god idé, at de der ikke indsender deres logoer også nævnes på siden. 

Fremadrettet ønskes regnskab m.v. på storskærm, når vi holder bestyrelsesmøder. 

Claus har haft møde med Thomas Cleve, mhp. lidt mere udenlandsk og nyt udbud af 
arrangementer. Målet er et 2020 med et mere varieret program. I den forbindelse snakker vi om 
vores målgruppe og koncepter, for mulige arrangementer.  
Vi afventer sammenskriv af strategidagen. Hvor er vi på vej hen. 

Der er stor ros til Nanna for at stå i sidsen for børnebal og fællesspisning for krudtugler. 

10 års jubilæum 2020. Der er planer undervejs. Vi hører nærmere fra Claus. 
 
7) Evt. 
 
Claus igangsætter d.d. væg ved hovedindgangen, hvor kunstnere m.fl. kan skrive en hilsen ect. 

Medlemskort. Rikke udarbejder. 

Det aftales, at der bliver tages nye billeder af medarbejder og bestyrelsesmedlemmer til 
hjemmesiden. Claus arrangerer. 
 
På næste møde laver Rikke et oplæg om markedsføring. Nanna inviteres med til 
dagsordenspunktet, som pkt. nr. 1. 
 
 
 
Referat: Majbritt Kjærulff 
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