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Referat fra bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
Onsdag 15. januar 2014 kl. 17 i Borgerforeningens personalerum 
 
Deltagere: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Finn Høffner, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard og 
Majbritt Kjærulff. 
Afbud: Mads Steffensen og Johan Groth 
 
 
1. Velkommen v/ Kjell 

 
2. Godkendelse af referat fra 3. december 2013 og evt. opfølgning 

Referat godkendt. 
 

3. Meddelelser/orientering 
 

Fra formanden: 
Der har sammen med Kulturcafeen været evaluering af den årlige fest i Erhvervsklubben. 
Maks. antal deltagere i Teatersalen er 120. Næste fest afholdes evt. i Guldsalen, med anden 
form for underholdning, end koncert. Der udarbejdes tjekliste til brug ved næste årsfest. 
 
Det aftales, at der fremadrettet udarbejdes tjeklister for alle tilbagevendende arrangementer. 
På sigt ønskes en driftsmanual, som integreres på den ny hjemmeside, som intranet. 

 
Generalforsamling onsdag 7. maj kl. 19 i Guldsalen. 
Årsmøde i Erhvervsklubben onsdag 30. april kl. 18 i Spejlsalen. 
   
Fra daglig leder: 
Efterårets program er under planlægning, foreløbig er der reserveret nogle datoer. Forslag til 
foredragsholdere m.v. er meget velkomne. 
Nikolaj fra Troels Boghandel har henvendt sig til Claus og det er aftalt, at han komme og 
sælger bøger i forbindelse med Peter Bastian foredrag. 
Det forventes, at der lægges fibernet ind i løbet af et par uger. 

 
4. Siden sidst 

 
Økonomi v/ Jens og Claus 
Bilag er ikke udsendt, men eftersendes med referat. Claus sender til Majbritt. 
Budget 2014 udsendes i god tid før næste bestyrelsesmøde, gerne en uge før. 
Regnskab 2013 er under udarbejdelse. 
Borgerforeningen er tildelt kr. 79.380 i honorarstøtte fra Statens Kunstråd, hvilket er mindre 
end tidligere år. Claus følger op. 
Afregning af frivillige i forbindelse med afvikling af arrangementer skal ajourføres. Emnet 
drøftes på næste møde. 
Der er ikke noget nyt om nyt lydanlæg. Claus følger op. 
Arrangementsregnskaber fra tidligere år ajourføres, jf. referat fra sidste møde. 
 
Forslagskassen 
Der er forslag om at der i sommerperioden sælges softice fra Skarø i Kulturcafeen. Claus 
formidler videre til Kulturcafeen. 
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5. Nyt fra arbejdsgrupperne, bl.a.: 

 
Driftgruppen v/ Finn 
Der er opstartsmøde med Kulturcafeen 11. februar. Herefter er det Claus, der udsender 
dagsorden, udfærdiger referat (sendes cc til bestyrelsen) og følger op på samarbejdet med 
Kulturcafeen.  
Det foreslås, at der kun afholdes møder 1-2 gange om året, på samme måde som der 
afholdes årsmøder med husets andre lejere/forpagtere.  
Driftgruppens øvrige møder med cafeen erstattes af faste ugemøder med Claus og 
Kulturcafeen, hvor praktiske forhold vedrørende arrangementer m.v. drøftes og afklares. 
Claus vil tilbyde Kulturcafeen hjælp til arrangementer i juli, hvis Kulturcafeen ønsker det. 
Finn og Claus er sammen med UpTime i gang med at få lavet en ny hjemmeside. Alle 
tovholdere fra øvrige arbejdsgrupper har været med til opstartsmøde hos UpTime og er med 
på sidelinjen. Ny hjemmeside forventes at gå i luften primo februar 2014. 
 
Arrangementsgruppen v/Claus 
Juletræsfesten var igen i år en succes. Der har dog været klager over, at der var for lidt slik i 
godteposerne. Claus sørger for evaluering og udarbejder tjekliste til driftsmanual.   
Nytårsbanko var publikumsmæssigt også en stor succes, med 190 deltagere. Pladerne blev 
udsolgt og enkelte gik forgæves. Der var lidt tekniske udfordringer, som rettes til næste 
gang. Tak til sponsorerne for meget fine præmier. 
Der er enighed om at både juletræsfest og banko er gode traditionsrige initiativer. 
Mads Steffensen er nu med i arbejdsgruppen. 
 
FaceBook-gruppen v/Majbritt 
Arbejdsgruppen har fungeret fint i en årrække og er nu tæt på 2000, der synes godt om. 
Aftale om hvem, der skal tage sig af reklamer og konkurrencer vil blive evalueret på næste 
møde i FaceBook-gruppen, som er 18. februar 2014 kl. 16-18. 
Claus sørger for at alt materiale til pressen også sendes til FaceBook-gruppen. 
 
Marketing- og PR-gruppen v/ Finn 
Der er stor ros og tak til Kjell for de flotte reklamer på infostander v/Johanne Jørgensens Vej. 
Der er nu reklamer på Radio Diablo, hvilket er et godt initiativ. 
Majbritt efterlyser plakater rundt om i byen, i butikker og flere andre steder. 
 
Medlemsgruppen v/Jytte og Claus 
Der er sendt e-mail eller brev ud til alle registrerede medlemmer om at de skal kigge forbi 
Kulturbutikken for at betale kontingent og få nyt medlemskort. Samtidigt har alle fået 
information om de nye medlemsfordele, som Claus har udviklet. 
Der gøres opmærksom på, at der mangler oplysninger om kontonummer til de, der ikke kan 
hente medlemskort selv. Claus eftersender info til medlemmer og opdaterer hjemmesiden. 
Personale og frivillige medarbejdere i Kulturbutikken er fuldt ud orienteret om de nye tiltag. 
Der laves instruks til frivillige medarbejdere ved entre/billetsalg, bl.a. at man ikke kan købe 
billetter med rabat ved døren, det skal ske i Kulturbutikken. Claus følger op. 
 
Indretnings- og udsmykningsgruppen v/ Kjell, Jytte og Majbritt 
Majbritt har holdt indledende møde med Niels Jungdal om projektet med at dekorere 
trappeopgang fra Teatergade. Næse møde i arbejdsgruppen er fredag kl. 13.  
 
Udstillingsgruppen v/ Jytte 
Nye udstillinger fremgår af hjemmesiden. 
Udstillere skal blive bedre til at levere materiale til markedsføring. Jytte følger op. 
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Jytte opfordrer til at udstillere selv sender pressemateriale til pressen, gerne 
cc/Borgerforeningen og FaceBook-gruppen, så formidling også kan ske derfra. 
 
 
Kulturbutik-gruppen v/ Majbritt 
Der har været en del forvirring omkring betaling af medlemskaber, udlevering af medlemskort 
og de nye medlemsfordele. Nye tiltag bør altid formidles ud til alle før de iværksættes. 
Møde i arbejdsgruppen blev afholdt 7. januar 2014. Næste møde bliver evaluering af 1. 
halvår 2014 ultimo maj. Claus og Majbritt drøfter hvordan afvikling af mødet skal foregå. 
Claus kan evt. løbende indkalde alle i arbejdsgruppen til informationsmøder om nye tiltag. 

 
6. Personale, frivillige medarbejdere og café 

 
Julefrokosten var en vellykket fest. Den evalueres nærmere på næste møde og Claus laver 
tjekliste, bl.a. vedr. budget og præcisering af aftaler med personale og Kulturcafeen. 
Der har været afholdt medarbejdersamtaler og ferie er under planlægning. 
Der er rykket for den ny stolevogn, der gerne skulle afhjælpe både fast personale og frivillige 
medarbejdere, med at flytte rundt på de lidt tunge stole. 

 
7. Eventuelt 

 
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag 11. februar 2014 kl. 17.  
Der er driftsgruppemøde først og efter dagens bestyrelsesmøde er der lidt mad i Kulturcafeen. 
Herefter som sædvanlig ”Bestyrelsens halve time”. 
 
Referat: Majbritt 


