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Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 2. april kl. 17 i Borgerforeningens personalerum. 
 
 
Deltagere: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Finn Høffner, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, Majbritt 
Kjærulff, Peter Larsen og Jeanett Maagaard 
Afbud: Johan Groth 
 
 
1. Velkommen v/ Kjell 
 

En varm og hjertelig velkomst til Claus Bjerregaard, der d.d. er tiltrådt som daglig leder af 
Borgerforeningen. På personalemødet tidligere i dag blev Claus præsenteret for 
Borgerforeningens personale. Alle glæder sig til det fremtidige samarbejde  

 
2. Gennemgang af referat fra 5. marts 2013 og opfølgning.  

Referat godkendt. 
 

3. Meddelelser 
 

Fra formanden: 
Der er godt gang i forårets mange arrangementer, bl.a. med forskellige samarbejdspartnere, 
herunder Musik og Sang, der står bag koncerterne med Gitte Hænning og Sebastian. 
 
Generalforsamling 8. maj. Indkaldelse er under udarbejdelse og vil snares blive offentliggjort. 
  
Fra daglig leder: 
Der har været holdt møde med Julie Lindegaard fra FilmFyn. Claus er nu med i styregruppen 
for FilmFyn arrangementet, der finder sted i uge 35. 
 
Det aftalt med Preben fra BU Teateret, at der opstilles et klaver i Spejlsalen. Der laves 
kontrakt, hvorefter lejere af Spejlsalen vil kunne leje klaver. Leje vil dække omkostninger til 
vedligeholdelse af klaver. 

 
A) Siden sidst 

 
Kulturstrategien behandles politisk i Svendborg Kommune efterår 2013. Både Claus og 
Jeanett har deltaget i møder. 
 
Borgerforeningen er medlem af Kulturelt Samråd. Jeanette og Majbritt har deltaget i 
generalforsamlingen, hvor Majbritt blev valgt ind som suppleant. Det aftalt, at Kulturelt 
Samråd snarest bliver inviteret til rundvisning i Borgerforeningen. 

 
 Generel orientering 
 
Kulturcafeen: Driftsgruppen har sammen med Claus møde med Kulturcafeen i næste uge. 

 
Erhvervsklubben: Der er inviteret til spisning før arrangement med pigerne fra Ex  

 Tøsedrengene 5. april. Lidt mere end 50 er pt. tilmeldt. 
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 Økonomi v/ Jens 
Regnskab 2012 er klar. Johan Groth fremlægger på næste bestyrelsesmøde 30.4.2013. 
Der er ekstra OBS på økonomien for 2013 som følge af nødvendige 
vedligeholdelsesopgaver samt de ekstra personaleomkostninger, der pt. er. 
Arrangementsregnskab for 1. kvartal er under udarbejdelse. 

 
B) Nyt fra arbejdsgrupperne, bl.a.:  

 Driftgruppen v/ Jens 
o P-tilladelser udleveres normalt kun til faste medarbejdere og bestyrelse. P-tilladelser 

kan kun bruges, når man fysisk er i Borgerforeningen. Claus følger op. 
      FaceBook-gruppen v/Majbritt 

o Claus er nu med som administrator 
 Arbejdsgruppen vil sammen med Claus opbygge Borgerforeningens profil på YouTube 
 Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell 

o Oplysninger om kommende arrangementer i elektroniske kulturkalendere, Fyns 
Amtsavis  ”Det  sker”,  Ugeavisen  Svendborg  ”Ugen  der  kommer”  og  lignende  steder  
foretages fremadrettet af Borgerforeningen selv.  

o Nye visitkort og navneskilte til personale og bestyrelse er under udarbejdelse 
 Medlemsgruppen v/ Jeanett 

o Der vil blive optimeret med flere initiativer 
 Indretnings- og udsmykningsgruppen v/ Kjell, Jytte og Majbritt 

o Mødegang i kælder er nyindrettet, bl.a. med to sofaer, borde og stole. Næste skridt 
er indretning af de to mødelokaler samt forgang v/stentrappen 

o Preben fra BU Teateret deltager ad hoc i arbejdsgruppen 
o Søren Østergaard er i gang med udsmykning på Kulturtorvet. Vi glæder os til at se 

det færdige resultat  
o Der arbejdes på idé med opstilling af et klaver på Kulturtorvet 

 Udstillingsgruppen v/ Jytte 
o Vibe Madsen udstiller i kælderetagen fra 2. april. Kontrakt er lavet. 
o Svendborg Kommune udstiller i april måned på Kulturtorvet. Som del af udstilling 

opstilles en scooter foran Borgerforeningen. Der laves kontrakt. 
o Den planlagte udstilling med Tryg Fonden er taget af plakaten 
o Tango folkene, der danser i Spejlsalen hver anden torsdag udstiller på trappen ind til 

Svendborg Teater. Der laves kontrakt. 
o BU Teateret er i gang med at lave en udstilling med kostumer. Der laves kontrakt 

som med alle andre udstillere. 

C) Nye aktiviteter og tiltag 
a. Film Fyn – se ovenfor 
b. Strikkeklub – det er under planlægning, at Borgerforeningens strikkeklub deltager 

i den internationale strikkeuge i juni 
 
D) Personale, frivillige og café 
 

Personale og frivillige medarbejdere skal bærer skjorter, når man er på vagt. Claus følger op. 
Emil havde sidste praktikdag 30.3.2013.  
Pr. 2. april er Peter startet i 4 ugers praktik. 
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E) Eventuelt 
 

Peter Larsen udtræder af bestyrelsen pr. 1. januar 2014, jf. politisk beslutning i Svendborg 
Kommune. Det undersøges pt. om foreningernes vedtægter skal ændres.  
 
Fra forslagskasserne er bl.a. indkommet følgende: 
 Forslag om et medlemskort til menige medlemmer. Medlemsgruppen følger op. 
 Ønske om ét fælles gavekort til både Borgerforeningen og Kulturcafeen. Ideen blev drøftet,  
 men nuværende ordning med hver sine gavekort bibeholdes indtil videre pga. praktiske  
 årsager. 
 Forslag om arrangementer med Lukas Graham og Alex Nyborg Madsen. Der arbejdes videre  
 med forslagene. Hold øje med næste halvårsprogram  
 Ønske om at overholde annoncerede tidspunkter for åbning af døre til koncerter. Claus 
 sender skriftligt svar til forslagsstiller. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: 30. april 2013 kl. 17 
 
Referat: Majbritt Kjærulff 


