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Svendborg 11. august 2020 

                                                         Godkendt på bestyrelsesmøde 6. oktober 2020 

 

 
 
 
Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
 
Tirsdag 11. august 2020 kl. 16 
 
Inviteret: Johan Groth, Christian Ulrich, Ulrik Feveile, Thomas Cleveland, Kim Nielsen, 
Majbritt Kjærulff og Rikke Starbæk 
 
Øvrige deltager: Claus Bjerregaard 
 
Afbud: Kim 
 
Referat 
 

1) Velkommen v/formanden  
Christian byder velkommen. 
 

2) Bestyrelsens halve time 
Refereres ikke. 

 
3) Godkendelse af dagsorden samt referater 

Referat fra bestyrelsesmøde 9.6.2020 godkendes. Ligeså referat fra 
Generalforsamlingen 18.6.2020 samt dagsorden d.d. 
  

4) Præsentation af nyt logo og hjemmesidedesign  
Claus præsenterer oplæg, som der er stor tilfredshed med og som vi vælger at 
arbejde videre med. 
Vi drøfter hvordan vi bedre kan inkludere cafeen. 

 
5) Generel orientering om huset 
• 5700 Summer 

Arrangementet er gået over alt forventning. Der har været mange gæster i byen, 
også fra forskellige brancher, idet 5700 Summer er landets eneste festival i år. 
Hoteller m.v. har været godt booket op. 
Borgerforeningen har købt billetter til Erhvervsklubben. 
Cafeen har leveret mad til backstage og en reception for sponsorer m.v. 
Vi havde et arrangement, som løb rundt. Desuden har der været to grill-aftener i 
forbindelse med 5700 Summer. 

• Sommerens aktiviteter 
Alle medarbejdere er tilbage. Teknikerne er i gang i teateret og der er en del 
arrangementer de kommende måneder, fx er et foredrag på mandag ændret, så der i 
stedet for ét er to, med færre deltagere. Det giver alt i alt mere arbejde. 
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• Vedligehold 
Der er udført en del vedligeholdelse, som ikke kunne vente. Taget er efterset m.v. 

• Cafeen 
Arbejdssituationen er ændret. Claus har møde med cafeen i morgen. 

 
6) Orientering om økonomi/status 

Der skal være arrangementer for Erhvervsklubben i efteråret 2020. Claus har 
allerede været i dialog med flere af medlemmerne, bl.a. nogle af de medlemmer, der 
skal betale kontingent 2020/2021. 
Pga. Covid-19 skal garderobe håndteres på en anden måde, så gæsterne ikke står i 
kø. Ligeledes skal de frivillige og øvrige medarbejdere passes på. Der vil derfor ikke 
være de samme indtægter i garderoben, som budgetteret. 
Omsætningen falder generelt. Budgettering er svær pga. Covid-19. Godt der er 
kompensation, som det ser ud pt. Vi forventer dog et underskud. 
Der er indkøbt rigeligt med plasthandsker, sprit og mundbind. 
Der er fortsat behov for vedligeholdelse såvel som enkelte anskaffelser, der er 
nedslidt. Vi følger regnskab og budget meget nøje. 

 
7) Afvikling af arrangementer resten af 2020 
 Vi afventer politiske udmeldinger.  
 
8) Evt. 
 
Pladsen foran BF. Claus har talt med Lilli / Kultur og Fritid. 
 
Det årlige frokostmøde med Kultur og Fritidsudvalget skal planlægges. 
 
 
 
Referat: Majbritt Kjærulff 


