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Møde nr. 2/2014 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 11. februar 2014 kl. 17 i Borgerforeningen 
 

Deltagere: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Finn Høffner, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, Majbritt 
Kjærulff og Johan Groth. 
Afbud: Mads Steffensen 
 
1. Velkommen v/ Kjell 
   Kjell byder velkommen. 

 
2. Godkendelse af referat fra 15. januar 2014 og evt. opfølgning 
    Referat godkendt. 

 
3. Meddelelser/orientering 

 
Fra formanden:  
Der er stor ros til koncerten i lørdags med Kashmir. Det er hvad flere bestyrelsesmedlemmer 
også hører rundt om i byen. 
Ideen med at få skrevet Borgerforeningens historie tager så småt form. Pt. drøftes forskellige 
indgangsvinkler og finansiering. Kjell er tovholder på projektet. 
 
Fra daglig leder:  
Der er godt gang i forårets arrangementer og efterårets arrangementer er under 
planlægning. Ideen med foredrag om torsdagen fortsætter. Der er booket spændende 
foredragsholdere, også til efteråret. Det er dejligt, at der generelt er ros. 

 
4. Siden sidst 

 
Økonomi v/Jens og Claus 
Arrangementsregnskab er udsendt og gennemgås. Der er enighed om at 
arrangementsregnskab nu har en god form, der ikke ændres væsentligt. 
Der skal investeres i nye moving heads, da et par af de gamle er itu. Claus og Jens er i gang 
med at undersøge mulighederne, bl.a. hos Lys og Lyd i Odense. 
Regnskab 2013 er ved at være afsluttet. Johan medbringer på næste møde. 
 
Afregning og frivillige medarbejdere 
Udgangspunktet er, at man som frivillig medarbejder eller bestyrelsesmedlem er en del af 
Borgerforeningen, fordi man har lyst til at udføre frivilligt arbejde i byens kulturhus.  
Når man har vagt (ofte fra kl. 18 til midnat), så får man 100 Gylden, der frit kan benyttes i 
Borgerforeningen, fx til mad og drikke, når man er på vagt.  
Gylden er personlige og skal bruges i indeværende eller efterfølgende år.  
Alle gamle gylden er opbyttet til 2014-gylden. Claus fører regnskab med udleverede gylden.  
Claus og Majbritt sørger for revidering af afregninger, så det sikres, at der er en vis 
ensartethed i afregningerne, for forskellige typer vagter. 
 
Forslagskassen 
Der er et ønske om, at Niels Hausgaard kommer igen. Claus følger op. 

 
5. Nyt fra arbejdsgrupperne: 



 
 

Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
Ramsherred 4, 5700 Svendborg 

www.borgerforeningen.info      CVR 3014 5461 
Telefon 62 22 23 21      mail@borgerforeningen.info  

 
 

 
Driftgruppen v/ Jens 
Der har d.d. været statusmøde med Kulturcafeen. Det er målet, at der fremadrettet kun skal 
være 3-4 møder årligt. Hver tirsdag har Claus og Karina planlægningsmøde. 
 
Fundraising-gruppen v/Kjell: Intet nyt. 
 
Arrangementsgruppen v/Claus 
Claus er i gang med at lave tjeklister for alle tilbagevendende arrangementer, bl.a. 
juletræsfest, generalforsamling m.v. 
 
Erhvervsklubben v/Finn: Intet nyt. 
 
FaceBook-gruppen v/Majbritt 
Det foreslås, at arbejdsgruppen ændrer navn til Sociale medier-gruppen og at der evt. 
inddrages flere i arbejdet med fx YouTube. Emnet drøftes på næste møde i arbejdsgruppen, 
som er tirsdag 18. februar kl. 16-18. 
Det foreslås, at der laves en workshop om Sociale medier. 
 
FrivillighedsGruppen v/Claus: Næste møde er søndag 7. marts 2014 kl. 10:30. 
 
HistorieGruppen v/Majbritt 
Arbejdsgruppen er pt. i gang med at finde arkivmateriale i Fyns Amtsavis. Artikler i aviserne 
bliver registreret i en database. Tidligere er arkivmateriale på arkiv og bibliotek gennemgået. 
Kjell indkalder til møde om projektet med at få skrevet Borgerforeningens historie. 
 
Marketing- og PR-gruppen v/Kjell 
Ny hjemmeside er tilgængelig. Det er UpTime, der står bag og de næste par uger er 
finpudsning. Input og kommentarer sendes til Claus cc Kjell og Finn. 
Der er afsluttende møde med UpTime 4. marts. Her deltager arbejdsgruppernes tovholdere. 
 
Medlemsgruppen v/Claus 
Der skal fortsat arbejdes på forøgelse af antal medlemmer. Claus vil intensivere dette 
arbejdet de næste måneder, bl.a. laves plakater og andet PR-materiale. 
 
Indretnings- og udsmykningsgruppen v/Majbritt 
 
Udstillingsgruppen v/Jytte 
Nye udstillinger, se http://www.borgerforeningen.info/5-udstillinger.html 
 
Kulturbutik-gruppen v/ Majbritt 
Claus har præsenteret og instrueret alle frivillige medarbejdere i det ny billetsystem. 
 
Det aftales, at oversigt med alle arbejdsgrupper revideres. Majbritt laver oplæg til næste 
møde. Herefter skal hjemmesiden ajourføres. 

 
6. Personale, frivillige medarbejdere og café 

Der afvikles vinterferie de kommende uger. 
 
7. Eventuelt 

Intet. 
 
Efter dagens møde er der lidt mad i Kulturcafeen og bestyrelsen afholder herefter ”Bestyrelsens 
halve time”. 


