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Svendborg 12. april 2020 

Referat godkendt på bestyrelsesmøde 12. maj 2020 

 

 

 

Referat – Bestyrelsesmøde via Google Hang Outs 
 
Onsdag 1. april 2020 kl. 16.00. Claus sender et link via mail kl. 15.45. 
 
Inviteret: Johan Groth, Christian Ulrich, Thomas Cleveland, Kim Nielsen, Majbritt Kjærulff, 
Ulrik Feveile og Rikke Stabæk 
 
Afbud: - 
 
1) 16.00: Velkommen v/ formanden 
Christian byder velkommen til et lidt anderledes møde. Det er god læring og måske en 
måde, hvorpå vi en anden gang kan holde møder. 
 
2) Godkendelse af dagsorden samt referat 
Referat fra sidste møde og dagsorden d.d. godkendes uden bemærkninger. 
 
3) Status ifm. Corona/økonomi v/Claus 
Claus orienterer om forløbet siden udbrud af Corona. Godt der blev taget initiativ fra 
regeringens side, så vi kunne melde klart ud til vores gæster. Vi har endnu ikke aflyst nogen 
koncerter, der har været i salg. Alle vores egne arrangementer er flyttet til senere på året. 
Derimod har der været mange aflysninger i forhold til udlejning af lokaler fx 
generalforsamlinger, årsmøder og private fester m.v. 
Anders Blickfeldt er den næste koncert, hvilket er flyttet til 28. maj. ’Kun’14 har ikke ønsket 
at ændre deres billet til den 28. maj. Øvrige flyttede koncerter har der været 20-30 stykker, 
der har bedt om at få penge tilbage, hvorfor der er kommet yderligere billetter til salg. 
Billetsalget står dog bomstille pt. 
Der er en enkelt koncert, der er aflyst, men den var endnu ikke sat til salg. 
Medarbejderne er sendt hjem med løn, efter at de har afsluttet alt det, der kan lade sig gøre. 
Nanna arbejder hjemmefra. Der bliver fortsat gjort rent to gange om ugen. Der søges om 
lønkompensation, driftstab m.v.  
Udbuddet af arrangementer vil stige. Branchen anbefaler man nedskriver med 15%. Ulrik 
supplerer i forhold til økonomien.  
Der er i vides mulige omfang indkøbsstop.  
Konsekvenserne for vores Erhvervsklub 2021 er ukendt. 
Det er flot, så godt Claus har håndteret bookingerne. Det skete meget tidligt i perioden, så 
det var muligt at flytte alle arrangementer til de gode ugedage torsdag, fredag og lørdag. 
 
4) Generalforsamling 2020 v/ Claus 
Det foreslås at vi afventer situationen. Jf. vedtægterne skal vi indkalde 3 uger før 15. maj. 
Der skal iht. Hans Lindstrøm afholdes en fysisk generalforsamling. Vi skal dog ikke være 
bange for konsekvenserne, hvis det ikke kan lade sig gøre, hvis fx vi flytter 
generalforsamlingen til fx efteråret pga. Corona. 
Frister for aflevering af regnskaber m.v. bliver flyttet, det ligger allerede fast. 
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5) Forsikringer v/ Claus 
Claus præsenterer mundtligt oplæg fra Lokal Forsikring, som han håber vi kan godkende. 
Oplæg omfatter samtlige forsikring, inkl. sundhedsforsikring for alle medarbejdere.  
Oplæg accepteres. 
 
6) Plan for vision & branding 
Christian spørger hvordan vi kommer videre?  
Vi er enige med Bo og den fremsendte rapport et langt stykke ad vejen. Mht. navn, så er der 
dog noget vi skal have drøftet nærmere, set i lyset af det vi vil fremadrettet med huset. 
Oplæg og materiale fra Bo vil vi gerne arbejde videre med. Borgerforeningen Svendborg 
Teater er måske bare det vi er og det vi skal blive ved med at være. Nu har vi i hvert 
tilfælde reflekteret over andre muligheder.  
Claus, Nanna, Rikke og Thomas drøfter videre med Bo, efter påske. 
Målet er at vi fremstå som ét hus, med masser af kultur. Cafeen inddrages på et senere 
tidspunkt. 
 
7) Samarbejde med Arne Buch 
Christian spørger hvordan vi løfter de opgaver, som Arne tidligere har løftet? Claus taler 
med Arne og aftaler nærmere ud fra dagens drøftelse. 
 
8) Eventuelt  
Thomas spørger om vi søger diverse hjælpepakker ’kun’ for os og/eller sammen med 
Svendborg Teater. Det er to foreninger, så der søges for hver af parterne. 
Generalforsamling i Svendborg Teater er også udskudt. Per Bo Christensen og Hans 
Christian B. stiller op til generalforsamlingen. 
Vores regnskab forventes færdigt efter påske. 


