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Svendborg d. 22. august 2011 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, 
onsdag d. 10/8 2011 – kl. 17.00: 
 
 
Tilstede: Kjell Laursen, Majbritt Kjærulff, Jens Thusgaard, Finn Høffner, Jeanett Maagaard, Peter 
Larsen og Jan Aaskov. 
 
Afbud fra Johan Groth og Jytte Aagaard 
 

1. Velkommen 
 

Kjell Laursen bød velkommen. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   

Referatet blev godkendt og bliver efterfølgende offentliggjort på hjemmesiden. Eventuelle 
fremtidige personfølsomme og forretningsfølsomme emner vedhæftes som notat til 
bestyrelsesmedlemmerne. 
 

3. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder indtil maj 2012 
 

Det blev aftalt at holde bestyrelsesmøderne første tirsdag i måneden kl. 17.00. Dvs. der 
afholdes bestyrelsesmøder 6/9, 4/10, 1/11, 6/12, 3/1, 7/2, 6/3, 3/4 og 1/5. 

 
4. Meddelelser fra formanden 
 

Formanden orienterede om gårsdagens møde med Kultur og Planudvalget, der var på 
besøg i Borgerforeningen. Mødet blev afviklet i en god og positiv ånd, hvor formanden 
indledningsvis fortalte om foreningen generelt og specifikt om erhvervsklubben. 
Undertegnede tog over og gjorde rede for foreningens økonomi og hvordan vore 
økonomiske procedurer fungerer. Majbritt Kjærulff berettede om arbejdsgrupperne. 
Afslutningsvis fortalte undertegnede om de mange forskellige arrangementer, de frivillige 
og vort ønske om honorarstøtte. 
 
Vi har modtaget svar fra Miljø og Teknik på vor ansøgning om at opsætte skilte i vinduerne 
med tekster som indgang, kulturhus etc.. Det blev et blankt afslag. Miljø og Teknik vil kun 
acceptere,  at  den  nuværende  indgravering  ”Borgerforeningen”  tilføjes  kulturhus  samt  at  der  
kan opstilles et mindre fritstående skilt ved rampen. Vi overvejer at anke, men vil foreløbig 
opsætte  et  skilt  under  TV’et  i  indgangen med en oversigt over husets funktioner. 
Undertegnede udarbejder forslag. 
 
Kjell Laursen er i gang med at lave ansøgninger til en række af de store fonde bl. a. 
Augustinus fonden og A. P. Møllers fond. Der vil blive søgt midler til kunst, teknik, 
ombygning af 2. salen samt inventar såsom nye stole. 
 
Bestyrelsen er skuffet over, at Festdagene ikke har nævnt Borgerforeningen som sponsor. 
Vi havde stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed for festdagene. 
 

5. Siden sidst 
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 Generel orientering 

 
Vi har i løbet af sommerferien fået oliebehandlet hovedtrappen, malet scenen i 
guldsalen samt gennemført adskillige mindre vedligeholdelsesopgaver. I sidste uge 
blev en række af Svendborg Festdages arrangementer afviklet i Borgerforeningen.  
 
Preben fra B & U teatret efterlyser en plan for renovering af 2. salen. Hvis det ikke 
via fonde lykkes at skaffe midler vil vi forsøge en billig løsning evt. gennem et 
samarbejde med et beskæftigelsesprojekt. 
 
Der skal indkaldes til et evalueringsmøde omkring kulturcafeen. Mødet holdes 
mellem Birgit Pedersen og Peter Larsen fra Kultur og Plan og Kjell Laursen og 
undertegnede fra Borgerforeningen. 
 
Vi skal have afklaret bestyrelsesforsikringen. Undertegnede skriver en mail til 
kommunens forsikringsafdeling med henblik på en afklaring. 
 
Helle Vinten har foreslået, at vi i samarbejde med kommunen om et eller flere 
arrangementer i Borgerforeningen for plejehjemsbeboere og handicappede 
medborgere. Sagen diskuteres med Peter Larsen. Peter Larsen forespurgte om der 
var initiativer i gang til at genoptage det traditionelle juleaftensarrangement. 
Undertegnede kunne fortælle at der endnu ikke havde været henvendelser, men vi 
ikke så noget problem i at gennemføre det. 
 
Vi  besluttede,  at  arrangementet  ”Spil  dansk  på  fynsk  og  grønlandsk”  d.  26.  oktober  
bliver gratis for medlemmer af Borgerforeningen, da det er aftalt, at vi årligt tilbyder 
et gratis arrangement til medlemmer. 
 
Vi skal have lavet et nyhedsbrev til erhvervsklubben, hvor de inviteres til årets 
sponsorfest, der er samtidig med Poul Krebs koncerten. 
 

 Byggeriet – resultat af 1 års gennemgang 
 
Vi ser frem til det afsluttende møde omkring 1-års gennemgangen d. 18. august, 
hvor håndværkerne skulle have afhjulpet manglerne. Det er stadig ikke noget nyt 
om Terrazzo gulvene. Det er meget svært at få et reelt tilbud fra Vesla. 

 
 Økonomi – økonomioversigt 

 
Den reviderede økonomioversigt af 9. august blev taget til efterretning. Der er ikke 
sket noget væsentligt i sommerpausen. Det skal bemærkes, at Borgerforeningens 
udgifter til forbrugsafgifter, rengøring, vedligeholdelse og løn til det faste personale 
svarer ret nøjagtigt til driftstilskuddet fra Svendborg Kommune. 
 
  

6. Orientering om månedens aktiviteter  
 

Efter gennemførelsen af Festdagene følger en traditionel rolig periode inden der igen 
skrues op for arrangementerne i slutningen af måneden. 
 

7. Nye Aktiviteter og tiltag 
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Et nyt punkt indsættes her fast i dagsordenen: Nyt fra arbejdsgrupperne 
 
Lars Dan udstillingen er færdig og Jette Møller i i færd med at hænge sine billeder op til 
den næste udstilling. Der er flere udstillinger undervejs. M. h. t. salg af udstillede værker vil 
vi fremover følge den præcedens, som kommunale institutioner følger, når de er værter for 
udstillinger. Fotoklubbens udstilling fortsætter indtil videre indtil udgangen af august. 
 
Vi har aftalt at væggen til højre fra døren nærmest rådhuset ind til guldsalen fra cafeen kan 
anvendes til reklameplads for udstillinger. Graffiti kunstnerne i kælderen er endnu ikke 
færdig med deres billede. 
 
Majbritt Kjærulff har foranstaltet indkøb af rammer til fotografier fra den gamle 
Borgerforening, der skal ophænges i Spejlsalen. Historiegruppen er lidt forsinket med 
deres udstilling, men gruppen har et godt samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv. 
 
Vi blev endvidere enige om, at hænge de plakater Helle Vinten har indsamlet med 
autografer fra de optrædende i Borgerforeningen i gangen ved Møde 1 og Møde 2. 
 

8. Personale, frivillige og café 
 

Personale: Hans Jørgen Jensen har fået forlænget sit løntilskudsjob, så vi kan beholde 
ham et ½ år mere.  
 
Frivillige: Vi holder næste vagtmøde for de frivillige søndag d. 21. august. Vi indkøber nye 
skjorter til alle de frivillige, som de skal bære under arrangementerne. Majbritt Kjærulf og 
Ann-Dorthe Thomsen er i fuld gang med at organisere tryk og størrelser. 
 
Café: Driftsgruppen (Jens Thusgaard, Finn Høffner og undertegnede) samt formanden 
afholder det årlige evalueringsmøde med Kulturcafeen d. 18. august  

 
 

9. Eventuelt 
 

Intet 
 

Mvh 
 
Jan Aaskov 
referent 


