
                                                                                           

Borgerforeningen Kulturhus Svendborg · Ramsherred 4 · 5700 Svendborg · CVR 30145461 

Telefon: 6222 2321 · www.borgerforeningen.info · mail@borgerforeningen.info 

 

Svendborg 15. august 2017 

Godkendet 5. september 2017  

  

 

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Tirsdag 15. august 2017 kl. 16 

 

Inviteret: Kjell Laursen, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian Ulrich, Poul Erik Andersen, 

Thomas Cleveland, Kim Nielsen og Majbritt Kjærulff, Torben Ragnvald 

 

Afbud: Kjell, Torben og Poul Erik 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden samt referat 

Dagsorden og referat godkendes. 

Bestyrelsens halve time afholdes fremadrettet som aftalt på maj-mødet, hvor der hver 

måned sættes fokus på specifikke emner. 

 

 

2) Velkommen 

Claus byder velkommen og giver ordet til næstformanden. 

Christian orienterer om nyt fra Erhverveklubben, som holdt møde i sidste uge. Arne Buck 

deltog. Claus arbejder nu på et oplæg med ’lego-klodser’. 

Det skal være mere synligt, hvad medlemmerne får for et medlemskab. 

I oktober planlægges besøg hos medlemmer af Erhvervsklubben. 

Ide rigdommene er store. Vi skal passe på vi ikke sætter mere i gang, end vi kan håndtere. 

Vejret har drillet sommerens udendørs arrangementer, bl.a. Gamle Torvedag og KOK’s grill-

arrangementer på terrassen. 

Forpagtningsaftale drøftes i nærmeste fremtid. Der vil være fokus på snitflader og 

samarbejde. Vi vil gerne et endnu tættere samarbejde. 

 

 

3) Nye telefoner i huse 

De nye telefoner er taget i brug d.d. Den ny aftale / kontrakt har ingen bindingsperiode. 

Obs på at nogle telefonnumre er ændret, se www.borgerforeningen.info.  

Thomas foreslår direkte linje til billetsalg. 

Næste år ændres vores fibernet. 

 

 

4) Møde med EBK torsdag 17/8 kl. 13.30 i Spejlsalen 

 

Der er tilmeldt 11 fra udvalget / kommunen. 

Samarbejdsaftalen med Børn og Unge Teateret er forældet og har været drøftet med 

administrationen på kommunen. Emnet tages op på mødet med EBK, idet vi gerne vil have 

Borgerforeningens administration samlet på 1. sal, dvs. vi lægger op til en kontorrokade. 

Samarbejdet med Svendborg Teater vil også blive drøftet, idet vi ser økonomiske fordele 

ved en sammenlægning. Dette har vi tidligere tilkendegivet i høringssvar. 

Der er en del bygningsmæssige vedligeholdelser, der presser sig på. Derfor aftales det, at 

husets generelle tilstand også vil være et emne, som vi tager op. Kim udarbejder oversigt. 

 

Vi drøfter også Borgerforeningens synlighed i medierne og fx i Kulturkanon. Vi undrer os 

over, at en gammel lokal kulturinstitution som Borgerforeningen ikke er nævnt 

nævneværdigt i Kulturkanon (www.svendborghvorellers.dk Vi konkluderer, at vi nok også 

selv skal gøre mere for at blive synlig i medierne, fx få vores arrangementer med i Det Sker 

i Ugeavisen.  

 

http://www.svendborghvorellers.dk/


                                                                                           

Borgerforeningen Kulturhus Svendborg · Ramsherred 4 · 5700 Svendborg · CVR 30145461 

Telefon: 6222 2321 · www.borgerforeningen.info · mail@borgerforeningen.info 

 

5) Nye tiltag i forbindelse med arrangementer 

 

Der har været stor succes med en sommerfest i juni. Der afholdes i efteråret 3 lignende 

arrangementer med livemusik foran Spejlsalen. Claus har booket bands. 

KOK vil gerne sælge armbånd til arrangementer med en slags ’all-inklusiv’ koncept. 

Alle tiltag er positive, blot skal vi passe på, at det hele ikke bliver for kompliceret. 

A la carte til de store koncerter genindføres. 

VIP’er får særskilt garderobe v/ Teatersalen.  

En VIP billet vil fremover give ret til en genstand i baren på 1.sal. Det kan fx ske via en 

kupon, der udleveres når man ankommer til en koncert. 

 

 

7) Eventuelt 

 

Referater fra alle generalforsamlingerne er endnu ikke på hjemmesiden. Claus fortæller det 

skyldes, at Anja fra UpTime har været på ferie. Hun er nu tilbage og referater kommer på 

hjemmesiden snarest. 

 

 

 

 

 

Efter dagens møde spiser vi sammen fra 18.00 

 

 

Bestyrelsens halve time afholdes ikke d.d. 

 

 

 

 

Referat: Majbritt Kjærulff 


