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Svendborg 13. december 2016 

Referat godkendt XXX 
 

  
Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 13. december 2016 kl. 16 

 
Inviteret: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian 

Ulrich, Poul Erik Andersen, Thomas Cleveland, Kim Nielsen og Majbritt Kjærulff, 
Torben Ragnvald 

Afbud: Thomas, Torben, Claus (syg) og Poul Erik (syg). 
 
1 Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsorden og referat fra sidste møde godkendes. 
 

2 Velkommen 
Kjell byder velkommen. 
 

3 
Orientering om Kulturtorvet. Nyindretning og økonomi i forbindelse hermed 

drøftes kort. 
Jf. referat fra sidste møde imødeses oplæg. Da dette ikke er modtaget udsættes 
drøftelse til næste møde. 

 
Dørpumpe. Tilbud på handicapvenlig dør er indhentet. Der ønskes en garanti fra 

leverandør om, at svingdør vil fungere optimalt, også selv om svingdør binder en 
anelse. Det besluttes, at tilbud tænkes ind i næste års vedligeholdelsesplan, 
herunder evt. udskiftning af ramme om dør. 

 
Den Store Havnefest. Christian orienterer jf. seneste nyhedsbrev til 

Erhvervsklubben om eksklusive arrangementer. I forbindelse med Den Store 
Havnefest, hvor Johnny Madsen m. band og Lars Lilholt m. band spiller, laver vi et 
særligt arrangement for Erhvervsklubbens medlemmer. 

Der er udsendt nyhedsbrev til Erhvervsklubben, hvor det bl.a. fremgår, at ”Vi vil 
have et stort antal billetter, som I kan erhverve gratis efter "først til mølle"-

princippet, og vi arrangerer et lækkert ”kom-sammen-event” på havnen før 
koncerten. Fordele og ulemper ved konceptet drøftes. 

 
Der vil også være et særligt arrangement for Erhvervsklubben i forbindelse med Big 

Fat Snake koncerten i efteråret, hvor vi spiser sammen før koncerten, og vi 
arbejder på et eksklusivt meet-and-greet med Anders Blichfeldt.  

 

Fyn Live. Udsættes ti l næste møde. 
 

Generalforsamling tirsdag 2. maj 2017. Kjell og Majbritt er på valg. Fra 
Erhvervsklubben er Christian og Poul Erik på valg.  
På næste møde drøftes genvalg nærmere. 
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Stole. Afventer til næste møde. 

 
Høringssvar/besparelse.  Vi har afsendt høringssvar til Svendborg Kommune. 

 
Fælles teaterprojekt. Der er dialog med Svendborg Teater.   
 

BU Teater. Daglig leder Preben Birkholm har opsagt sin stilling. Vi afventer nyt, 
herunder eventuel genforhandling af kontrakt med BU teateret. 

 
 
8. Nyt fra arbejdsgrupperne 

 
Bygning. Lugtgener og fugt i kælder. Nærmere oplyses på næste møde. 

 
Erhvervsklubben.  

Arne Buch er engageret til at fortæller generelt om foreninger. Arne har fra 1. 
august 2016 startet eget firma med rådgivning m.v. vedrørende det at skabe 
økonomi i forbindelse med kultur og sport. Vi får gode input til det videre 

udviklingsarbejde med vores erhvervsklub. Arne konkluderer at vores erhvervsklub 
er en af de største i Svendborg. Det signalerer, at der er opbakning til produktet, 

som vi udbyder. Når man kigger på hjemmesiden, så er det musik vi udbyder og 
ikke andet. Måske skal vi tænke ud af boksen.  
 

Forslag, som vi eventuelt kan arbejde videre med er initiativer, fx flere intim-
koncerter, meet-and-greet med kunstnerne m.v., så vi opnår en højere grad af 

samhørighed. Det foreslås, at vi får en god drøftelse med erhvervsklubbens 
medlemmer. Desuden at bestyrelsen bliver mere synlig i byens kulturliv. 
 

VIP arrangementer 2017. Se ovenfor. 
 

Resten af dagsorden udsættes ti næste møde pga. mangel på tid. 
 
 

 
Referat: Majbritt 


