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Svendborg d. 2. jan. 2013 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, 
onsdag d. 12/12 2012 – kl. 17.00: 
 

Tilstede: Kjell Laursen, Jytte Aagaard, Majbritt Kjærulff, Finn Høffner, Peter Larsen, Jens Thusgaard 
Jeanett Maagaard og Jan Aaskov. 
Afbud fra: Johan Groth,  
 

1. Velkommen 
 

Kjell Laursen bød velkommen.  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   

Referatet blev godkendt. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Der er nu opsat en svingdør ved køkkendøren. De andre nye møbler til cafeen ved køkkenet 
er ligeledes opsat. Der skal desuden opsættes smalle hylder ved væg til køkken. 
 
Der har været holdt møde omkring erhvervsklubben med Birgit Madsen fra Nordea. Der er 
nu over 100 medlemmer i erhvervsklubben.  
 
Formanden har haft et godt møde med direktøren for kultur- og planafdelingen, Torben 
Jørgensen – og fået samarbejdsaftalen tilbage i underskreven stand. 
 

4. Siden sidst 
 

 Generel orientering 
 

Det har været en meget travl november måned med mange velbesøgte 
arrangementer.  
 
Der er kommet langt flere arrangementer på kulturtorvet, såsom en serie koncerter fra 
Songwriter’s Corner, strikkeklub, arkitekturudstilling, bogreception m.m.. Der er også 
ved at komme gang i billetsalget i butikken på kulturtorvet 
 
Erhvervsklubsfesten var en succes med op mod 100 tilmeldte og underholdning af 
Tom Donovan 
 
Der er opsat nye skilte ved parkeringen og der er bestilt radiatorer til 2. salen 
 

  Økonomi 
 
De opdaterede økonomioversigter og arrangementsregnskabet blev gennemgået. 
Der er intet at bemærke. 
 

5. Virksomhedsplan 2013 og budget 2013 
 

Virksomhedsplanen blev gennemgået og færdigbehandles endeligt næste gang. 
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Budgettet blev vedtaget. 
 

6. Nyt fra arbejdsgrupperne  
 

Udstillingsgruppen: Foruden de allerede opsatte galleriskinner opsættes galleriskinne i 
hovedtrappegangen.  
 
Indretningsgruppen arbejder på at få udarbejdet en farveplan for huset, Der skal anskaffes 
nye møbler til gangen ved mødelokalerne i kælderen. Jeanett Maagaard arbejder videre med 
mobile bogreoler til kulturtorvet. 

 
7. Nye Aktiviteter og tiltag 

 
De nye aktiviteter og tiltag fremgår af virksomhedsplanen for 2013. 
 

8. Personale, frivillige og café 
 

Personale: 19-årige Emil er i praktik i tre måneder, primært som tekniker. 
 
Frivillige: Der er afholdt en vellykket julefrokost lørdag d. 8. december. 
 
Café: intet. 
 

9. Eventuelt 
 

Bestyrelsen afholdt deres årlige julefrokost. 
 

 
Jan Aaskov, referent 


