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Svendborg 11. februar 2013 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg 
Mandag 11. februar 2013 kl. 17. 
 

Deltagere: Kjell Laursen, Jeanett Maagaard, Majbritt Kjærulff, Finn Høffner, Peter Larsen og Jens 
Thusgaard, Johan Groth og Jytte Aagaard 
 
1. Velkommen v/ Kjell 
 
2. Gennemgang og godkendelse af referat fra 6. februar 2013 samt opfølgning. 

 
Referat godkendt. Offentliggøres på www.borgerforeningen.info. 
 

3. Meddelelser v/ Finn 
 

Driftsgruppen samt Majbritt deltog på personalemødet 11. februar 2013. Bestyrelsens 
ledelses- og ansvarsområder blev drøftet og er indtil videre som følgende: 
 
Finn:  

 Arrangementer 

 Cafeen 

Jytte: 

 Medlemmer 

 Kunstudstillinger 

 Tilmeldinger til alle arrangementer 

Majbritt: 

 Frivillige 

 Referater fra bestyrelsesmøder, dagsordener og To Do lister 

 Kulturbutikken 

 Indretnings- og dekorationsgruppen 

 Facebook 

Kjell: 

 Erhvervsklubben, kort, lister mv. 

 Presse 

 Annoncering, medier og hjemmeside 

 Generalforsamling (hele arrangementet) 

 Prislister for lokaler og arrangementer 

 Nøgler mv. 

 Faste lejere 

 Kontakt med teater mv. 

Jens: 

 Økonomi generelt 

 Bogføring 

 Fakturering 

 Arrangementsregnskaber 

 Løn 

 Betalinger 

http://www.borgerforeningen.info/
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4. Siden sidst 

 

 Økonomi 
Johan redegør for status på regnskab 2012. Der mangler stadig lidt, inden det endelige 
resultat foreligger. 

 

 Ansøgninger og kommende samtaler 
Alle i bestyrelsen har gennemlæst samtlige ansøgninger. Ansøgningerne drøftes og det 
besluttes, at der indkaldes 7 personer til samtale, så vidt det muligt afholdes samtaler 
onsdag og torsdag i indeværende uge.  

 
5. Nyt fra arbejdsgrupperne  

 Driftgruppen v/Jens 
o Majbritt og Jytte deltager indtil videre ad hoc i driftsgruppen da de er involveret i den 

daglige drift. Formålet er bedre koordinering af de forskellige arbejdsopgaver. 

      FaceBook-gruppen v/Majbritt 
o Der er et godt samarbejde med Christina Mejrup fra BU-Teateret, der fotograferer 

fra bl.a. den aktuelle opførelsen af SOPHIA. Billederne kan ses på 
www.facebook.com/kulturhussvendborg  

 Frivillig Gruppen: Intet nyt. 

 Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell 
o Janne Bjerre varetager fremover opgaven med markedsføring via den elektroniske 

infostander på Johanne Jørgensens Vej. De første reklamer er allerede med. 

 Medlemsgruppen: Intet nyt. 

 Indretnings- og dekoratinsgruppen: Intet nyt. 

 Udstillingsgruppen:  
o I hele april udstiller Svendborg Kommune, Plan og Udvikling. 

6. Kommende arrangementer, nye aktiviteter og tiltag 
 

 Ord over Svendborg 2013. Der vil muligvis blive en udstilling på Kulturtorvet i tilknytning 
til arrangementet. 

 Kulturstrategi. Næste møder er 13. marts 2013. Generelt vil Borgerforeningen meget 
gerne bakke op om alle lokale aktiviteter. Pt. dog lidt svært at nå det hele, uden fast 
daglig leder. Jeanett Maegaard deltager som repræsentant for Borgerforeningen. 

 
7. Personale, frivillige og café 
 

 Der er afholdt personalemøde med deltagelse af driftsgruppen 11. februar. Det giver god 
mening, at de bestyrelsesmedlemmer, der er aktiv i den daglige drift deltager, så vidt det 
er muligt. 

 Næste frivillighedsmøde er søndag 3. marts 2013 kl. 10:30 
 

8. Eventuelt 
 
- 
 
Næste bestyrelsesmøde: 5. marts 2013 kl. 17 
 
Referat: Majbritt Kjærulff 

http://www.facebook.com/kulturhussvendborg

