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Svendborg 3. januar 2014 

Møde nr. 10/2014 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Tirsdag 2. december 2014 kl. 16 i Borgerforeningen 
 

Inviteret: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, Johan Groth, 

Christian Ulrich, Poul Erik Andersen, Thomas Cleve og Majbritt Kjærulff 

Afbud: Thomas 

 

1) Godkendelse af referat fra 4. november 2014 og evt. opfølgning 

Revideret version fremsendt 30. november 2014 godkendes. 

 

2) Meddelelser/orientering: 

 

True Deticiv 

 

Fra formanden: 

Det trykte program for foråret 2015 er under udarbejdelse. Kjell er i gang med at skaffe 

annoncører. 

Adgang til Borgerforeningens egne arrangementer for personale, bestyrelsesmedlemmer og 

frivillige medarbejdere er personlig adgang, dvs. billetter kan ikke bruges af andre. 

Bestyrelsesmedlemmer har fri adgang til alle arrangementer og får udleveret armbånd med fri 

adgang i hele huset. 

 

Fra daglig leder: 

Claus undersøger om afmelding af billetter kan ske via www.billet.dk, på samme måde, som 

man tilmelder sig til et arrangement. Eventuel tilbagebetaling kan håndteres af systemet. 

 

Claus er i dialog med forskellige fonde mhp. hjælp til indkøb af bl.a. nye stole til Guldsalen. 

 

Samarbejdsaftale med kommunen er revideret og genfremsendt til Svendborg Kommune. 

Bemærk især ændringer pkt. 9 vedrørende trappen foran Borgerforeningen, samarbejde med 

Svendborg Teater og antal private menige medlemskaber. 

 

Grupperabat: 

Det besluttes, at der kan gives rabat på mellem 10 og 20% på samlet salg af billetter til 

arrangementer for over 25 personer. Det gælder kun udvalgte arrangementer.  

Grupperabat revideres, når budget for 2015 fremlægges. 

 

www.billet.dk – Bestyrelsen har nu kiggeadgang til antal solgte billetter ved fremtidige 

arrangementer. Der ønskes også adgang til at se no-shows ved tidligere arrangementer. Claus 

mener umiddelbart ikke dette kan lade sig gøre, men undersøger det til næste møde.  

 

Åbne- og lukke procedure v/Claus fremlægges på næste møde. 

 

3) Siden sidst: 

 

Økonomi v/ Claus 

Arrangementsregnskab gennemgås og økonomien drøftes. Det foreslås, at antallet af 

arrangementer skal justeres. Der er fra arrangementsgruppen meget fokus på økonomien, 

bl.a. anvendes nu et regnskabsmæssigt simuleringsværktøj, inden kunstnere bookes. 

Første halvår 2015 vil vise hvad nye tiltag med fx billigere priser for foredrag, fokus på no-

http://www.billet.dk/
http://www.billet.dk/


   
 

BORGERFORENINGEN Kulturhus Svendborg    ·    Ramsherred 4    ·   5700 Svendborg 

www.borgerforeningen.info    ·    mail@borgerforeningen.info 

 

shows og delvis egenbetaling for erhvervsklubbens medlemmer får af konsekvenser for 

økonomien for de enkelte arrangementer. 

 

Årskalender v/ Claus 

Styringsredskab udvikles fortsat. Nye tilføjelser er: ajourføring af hjemmeside 2 x årligt, års 

status på arrangementer for fx 2014 (januar), revidering af alle procedurer (driftsmanual) 

samt godkendelse af budget for nyt år (november). 

 

Topprioriteter v/ Kjell og Claus 

Liste fra september 2014 ajourføres næste gang. 

 

Forslagskasse v/Majbritt og Kjell 

Forslag om arrangement med Bakkens Sangerinder. Claus følger op. 

Ros for koncert med Savage Rose, med forslag om, at scenen laves højere. Umiddelbart kan 

det ikke lade sig gøre, da den opsatte scenen hænger sammen med den faste. Claus 

undersøger om det alligevel er en mulighed. 

Der er ros for lyden til Poul Krebs koncerten. Der blev brugt InEar teknik, i. Der er generelt 

fokus på lydniveau ved lydprøver. I sidste ende er det kunstnerne, der bestemmer lydniveau. 

Forslag kan afleveres i postkasse ved hoveddør eller sendes til forslag@borgerforeningen.info.  

 

4) Nyt fra arbejdsgrupperne: 

 

Erhvervsklubben v/ Kjell  

Nye VIP-kort er under udarbejdelse. Der har været enkelte afmeldinger, men nye er kommet 

til. Priserne på VIP medlemskaber er justeret, og der vil fremover være delvis egenbetaling. 

Erhvervsfesten koster 200,- p/p, og ca. 4 arrangementer årligt vil koste 50 % af billetprisen. 

Disse justeringer kompenserer for det øgede aktivitetsniveau af arrangementer. 

Se også http://www.borgerforeningen.info/4-erhvervsklub.html  

 

Medlemsgruppen v/ Claus 

Claus arbejder på medlemskort med stregkode, hvor der kan købes på www.billet.dk. Billet.dk 

kan lave plastkort, hvortil rabatkode knyttes, for hhv. privat medlemskab til 200 kr. 

(basismedlemsskab), medlemskab til 500 kr. og et til 1.000. kr. Claus sender oplæg til endelig 

beslutning på næste møde. 

Der opfordres generelt til endnu mere fokus på at skaffe flere private medlemmer.  

 

Udstillingsgruppen v/ Jytte 

Nyt om aktuelle udstillinger på http://www.borgerforeningen.info/5-udstillinger.html. 

Viggo Salting fra Kerteminde udstiller klovnebilleder maj 2015. Der laves fernisering og evt. 

andre arrangementer i forbindelse med udstilling og Klovnefestival 2015. 

 

Arrangementsgruppen v/ Claus 

Der satses i det nye år på flere udenlandske kunstnere. 

Nyt om første arrangement med BlackBox Live kommer med i Nyhedsbrev Januar. Se 

https://www.facebook.com/BlackBoxLive5700?fref=ts. Der er booket vagter. 

Der er i foråret 2015 et arrangement med Folk for folk, og et med Svendborg Teater.  

Det drøftes i øjeblikket med Folk for Folk om fast tilholdssted i Teatersalen. 

Majbritt vil gerne, at arrangementer med strikkeklub, frimærkeklub, tango m.v. omtales i 

nyhedsbrev. 

 

Kulturbutik-gruppen v/ Claus 

Næste møde 4. januar 2015, efter frivillighedsmødet. 

 

SocialeMedier-gruppen v/ Majbritt.  

Intet nyt. 

mailto:forslag@borgerforeningen.info
http://www.borgerforeningen.info/4-erhvervsklub.html
http://www.billet.dk/
http://www.borgerforeningen.info/5-udstillinger.html
https://www.facebook.com/BlackBoxLive5700?fref=ts
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FrivillighedsGruppen v/ Claus 

Grænsen for Gylden, der kan overføres til 2015 er ændret til 500 kr., efter anbefaling fra 

revisor. 

Næste møde 4. januar 2015 kl. 10:30. Dagsorden og referat sendes cc til bestyrelsen, der er 

velkommen til at deltage på mødet. 

Retningslinjer for frivillige (tjeklister). Det foreslås, at arbejdet med tjeklisterne gøres færdige 

og fremadrettet bruges som driftsmanual. Arbejdsgruppe: Jytte, Jens og Majbritt. 

 

HistorieGruppen v/Majbritt.  

Intet nyt. 

 

Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell 

Program for foråret er under udarbejdelse.  

Evaluering af indsatser 2014 primo 2015. 

Der er aftalt møder med Radio Diablo og Mit Svendborg. 

Claus oplyser, at der er fundet ny frivillig medarbejder til ophængning af plakater rundt om i 

byen, bl.a. klistre plakater op på byens plakatsøjler. 

 

Driftgruppen v/ Jens 

Depot (tidligere galleri) er ved at være færdigt.  

Forpagtningsaftale. Der har været to møder og møde igen næste uge. Der kommer 

beslutningsforslag til bestyrelsen.  

Renovering af toiletbygning er i gang og færdiggøres mellem jul og nytår. 

Gennemgang af åbne- lukkeprocedure mangler – Claus beskriver til driftmanualen og indkalder 

bestyrelsen til intro. 

Lukkemekanisme mod Teatergade er udskiftet og fungerer nu efter hensigten. 

Lukkeprocedure og tilsætning af alarm er drøftet med Ældresagen. Fremover fremsendes 

regning for gentagende fejlalarmer. 

TV-tavler drøftes og det aftales, at undersøge mulighederne for trådløse tavler/TV-stationer på 

Kulturtorvet og i Kulturcafeen. 

 

Indretnings- og udsmykningsgruppen v/ Majbritt 

Møde om udearealer mandag 5. januar 15:30. Poul Erik deltager. 

Der er indkøbt en tredje figur af Jette Schapiro til Kulturtorvet.  

 

5) Personale, frivillige medarbejdere og café 

Morten Myrup er vikar for vores pedel i 2015. 

Personale opfordres til at deltager i årets julefrokost. Fra bestyrelsen deltager Jytte, Poul Erik, 

Jens og Majbritt.  

 

6) Eventuelt 

 

Et kommende landsmøde for Kulturelle Samråd i Danmark skal måske afholdes i Svendborg. 

Majbritt, der er i bestyrelsen i Kulturelt Samråd Svendborg, spørger om det muligt, at 

Borgerforeningen lægger lokaler til arrangementet. Det aftales, at dette er OK, men at der skal 

betales honorar for eventuelle medarbejdere, fx lydmand, hvis dette ønskes. 

 

 

 

Efter dagens møde er der lidt mad i Kulturcafeen og bestyrelsen afholder herefter 

”Bestyrelsens halve time”. 


