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Svendborg 12. maj 2020 

         Godkendt på bestyrelsesmøde 9. juni 2020 

 

Referat – Bestyrelsesmøde via Teams 
 
 
Tirsdag 12. maj 2020 kl. 16.00. Claus ringer alle op ca. kl. 15.55 
 
Inviteret: Johan Groth, Christian Ulrich, Thomas Cleveland, Kim Nielsen, Majbritt Kjærulff, 
Ulrik Feveile, Rikke Starbæk 
 
Afbud: - 
 
1) 16.00: Velkommen v/ formanden 
Christian byder velkommen. 
 
2) Godkendelse af dagsorden samt referat 
Referat og dagsorden godkendt. 
 
3) Regnskab 2020 
Regnskabet udviser nu et overskud på knap 30.000 kr. Det er noget under det vi havde 
budgetteret med. Der var i første omgang ikke taget højde for forudbetalte billetter. Det er 
sket i forbindelse med, at Vivi har overtaget bogføringen. Jytte Frederiksen hos Edelbo har 
nu gennemgået regnskab. Det foreslås, at regnskab gennemgås hver 3 måned, og ikke ’kun’ 
én gang årligt.  
Vores omkostninger er generelt opadgående. Johan og Ulrik tilkendegiver dog, at der ikke 
er noget foruroligende.  
Ledelsesberetningen justeres til, set i lyset af Covid-19. Christian og Claus sender oplæg. 
 
4) Status ifm. Corona og genoplukning 
 
Alle er bekendt med planen for genoplukning, som vi ikke er del af, men det er Cafe Kok. De 
forventer snart at åbne op, indenfor de gældende rammer. 
Efter 8. juni lukkes op for mødeaktiviteter med 30-50 mennesker. I morgen udsendes 
nyhedsbrev.  
Den 26. juni 2020 er der planlagt lille udendørs jazz koncert med stjerneskud og hvidvin. 
 
Der er d.d. søgt lønkompensation for 4 medarbejdere for perioden fra 13.3. til 8.6. 2020. 
Jytte Frederiksen i gang med at danne overblik over alle poster, der vedrører drift. 
 
Vi er især ramt som følge af svigtende lejeindtægter. 
 
Dansk Live Brancheorganisation. Mail sendt ud til alle d.d.  
Alle håber at komme i gang igen fra september. Det hele er fortsat uvist. Vi venter og håber 
på et godt efterår. 
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Claus gennemgår kontrakterne for efteråret. Thomas sender oplæg til Claus. 
 
Der arbejdes på forskellige tiltag, så medlemmer af Erhvervsklubben får nogle gode 
oplevelser for deres sponsorater, trods Coronatiden.  
Der er ingen klausuler i de nuværende kontrakter. Alle behandles ens.  
 
Det kunne være godt at få gang i brugen af vores faciliteter. Fint at få arrangementer i gang, 
som ikke vælter budgettet. 
 
Claus drøfter med cafeen, hvad de forventer mht. åbningstider i sommerferien. 
 
Medlemskab af Borgerforeningen drøftes. Pt. kan nye medlemmer ikke optages / melde sig 
ind. 
 
Medlemmer af Erhvervsklubben kan ses her: https://www.kulturhussvendborg.dk/59-
erhvervsklubbens-medlemmer.html 
 
Claus vender tilbage med nyt fra møde med kulturlivet i morgen. 
 
De frivillige medarbejdere får nyhedsbrev en af dagene. Vi skal fastholde dem, som en del af 
huset. Den årlige maj-udflugt udskydes til senere. 
 
5) Status på vision & branding 
 
Nanna, Claus, Cleve og Rikke har afholdt to møder med Bo Bomuld. 
Det er vigtigt at få taget stilling til navn. Borgerforeningen Svendborg Teater foreslås. Fordi 
det indkapsler de værdier, den historie og den branding der allerede er. 
Markedsføringsmæssigt kan fx ”Svendborg Teater” eller ”Borgerforeningen” / 
”Borgerforeningen Svendborg” anvendes. Det er vigtigt at vi holder fast i navnet / logo. 
 
Nyt logo skal udarbejdes. Kun ét logo og det skal altid anvendes. 
Claus efterlyser navn på mulige grafikere. Se evt. https://work2gether.dk/beboere 
 
Vi savner Borgerforeningen Kulturhus Svendborg på Facebook, bl.a. i forbindelse med 10-
års jubilæum. Claus har talt med Nanna om det. 
 
6) Status på program 2021 
 
Vi er fortsat afventende. Se også ovenfor. 
 
7) Eventuelt 
 
Claus indkalder til næste møde, som bliver tirsdag 9. juni 2020 i Spejlsalen. 
 
Indkaldelse til generalforsamling skal ajourføres: https://www.kulturhussvendborg.dk/2-
koncerter-teater-foredrag.html?mcat=3&caction=showmember&item=1073 
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