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Svendborg 2. februar 2016 

Møde nr. 2/2016  

Referat godkendt: 1. marts 2016 

  

 

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg  

Tirsdag 2. februar 2016 kl. 16 

 

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

Erik Andersen, Thomas Cleve, Kim Nielsen og Majbritt Kjærulff  

Afbud: - 

 

1) Godkendelse af dagsorden 2. februar, referat fra bestyrelsesmøde 5. januar 2016 

samt internt møde (Strategimøde) 14. januar 2016 

 

Dagsorden udsendes nu af Claus torsdagen før bestyrelsesmøderne, jf. aftale 14. januar 2016. 

 

Dagsorden og referater godkendes uden bemærkninger. 

 

2) Orientering 

 

Kjell, Jytte og Majbritt har været til åbning af BU Teaterets udstilling på Kulturtorvet. Der er 

stor begejstring for Trappeprojektet. 

 

 Billet.dk/Sebastian i Svendborg Teater 

Koncerten med Sebastian er overbooket og derfor flyttet til Svendborg Teater. Antal 

solgte billetter svarer til antal pladser i Svendborg Teater. Årsagen har været 

udfordringer med det nye kontra det gamle www.billet.dk.  

Serviceniveauet med billet.dk og seating drøftes. 

 Ticketmaster 

www.billetnet.dk skifter navn til www.ticketmaster.dk. Tilbud forventes snarest og 

drøftes efterfølgende. 

 SVEND16 

Bestyrelsen for SVEND16 har valgt at knytte bånd til Svendborg Event. SetUp meldes 

ud i løbet af de næste uger. Gallafesten holdes i Guldsalen. Claus er med i gruppen af 

samarbejdspartnere. Borgerforeningen sponsorere på samme niveau som tidligere. 

 

Aftale: 

- Claus følger op på samarbejdet med billet.dk 

- Claus får billet.dk til at orientere alle, der har købt billetter til Sebastian, inkl. oplysninger om  

garderobe og andre praktiske ting 

- Claus orienterer om tilbud fra ticketmaster.dk, når det foreligger og inden der tages  

beslutning om eventuelt samarbejde 

 

3) Økonomi 

 Arrangementsregnskab 

 Regnskab 

 Budget 

 

Christian orienterer om, at underskuddet i 2014 er vendt til et positivt resultat for 2015. 

Honorar & provision til bookede arrangementer er lavere end tidligere år.  

Iht. budgettet er der økonomisk råderum til en større koncert. 

Udlejning af Guldsalen og øvrige faciliteter går forrygende.  

 

Aftaler: - 
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4) Nyt om personale, til orientering 

 Fast personale 

 Frivillige medarbejdere 

 Brasseriet KoK                    

 Bestyrelse 

 

Vores pedel, der er på barsel, har valgt at opsige stillingen med fratrædelse 1. marts 2016. I 

stedet for er Jesper ansat som ny pedel med 30 timer pr. uge. 

Jesper har været barselsvikar for Lotte. Han arbejder også lidt for Svendborg Teater. 

Førstehjælpskurser skal opfriskes. 

Der har været driftsmøde med cafeen 14. januar. Det er godt med koordinering. 

 

Aftaler: 

- Claus arrangerer førstehjælpskurser i løbet af 2016 

 

5) Årskalender 2016 v/Claus 

 

Claus har ajourført årskalender jf. aftaler på Strategimøde 14. januar 2016. 

Referat fra møde med de frivillige 17. januar 2016 er udsendt til bestyrelsen. 

Oversigt med antal forskellige arrangementer er under udarbejdelse. 

 

Aftaler: 

-  

 

6) Forslagskassen v/Majbritt 

Et forslag om mere blues på programmet er allerede taget til efterretning, idet der er planlagt 

flere arrangementer med blues, både i foråret og til november. 

 

8) Nyt fra arbejdsgrupperne 

 

Erhvervsklubben v/Poul Erik 

 Oplæg til hvervning af nye medlemmer. Plan for fordeling af arbejdsopgaver. Oplæg 

vedhæftet dagsorden. 

 Sponsorat. Nye former? 

 Samarbejdet med Albani 

 

Kim, Christian og Poul Erik har udarbejdet oplæg jf. aftale på strategimøde 14. januar 2016. 

Oplæg præsenteres og drøftes. 

Forskellige nye former for sponsorater drøftes, inkl. forslag om nye tiltag for erhvervsklubbens 

medlemmer, bl.a. busture til koncerter andre steder i landet. 

Fastholdelse af erhvervsklubbens medlemmer drøftes, herunder afdækning af årsager til 

udmeldelser. Mange udmeldelser er sket fra sponsorer, som er forholdsvis nye og som har 

oplevet en vis skuffelse over, at der ikke er fuld valuta med fribilletter til koncerter. Imidlertid 

er et sponsorat ikke nødvendigvis ’kun’ fri adgang til arrangementer, men også støtte og 

opbakning til Svendborg og byens kulturliv. 

Udover de gratis arrangementer har der været et stigende antal udefra kommende 

arrangementer, der ligeledes har givet vores medlemmer rabat. Det anser vi som ’en ekstra 

gevinst’ for medlemmerne af Erhvervsklubben. 

Der har været dialog med Albani. OBS på, at Albani har en samarbejdsaftale med Cafe KoK, 

der skal respekteres, men Albani er positiv overfor sponsoraftale med Borgerforeningen også. 

 

Aftaler: 

- Kjell udarbejder sponsor prospekt (mappe) til brug for fx tilbud, hverve af medlemmer 

og andet 
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- bestyrelsen kontakter ud fra personlig relevans - ud fra en liste - medlemmer af 

Erhvervsklubben, Poul Erik er tovholde 

- Claus og Poul Erik udarbejder liste over mulige reklamepladser, samt priser på disse 

- Poul Erik afholder endnu et møde med Albani, hvor Claus og Thomas også deltager 

 

 

Resten af dagsorden udsættes til næste møde. 

 

 

9) Eventuelt 

 

Majbritt bemærker, at der mangler opfølgning fra tidligere referater på følgende: 

 

1) Oplæg om eventuel ændring af navn på Borgerforeningen Kulturhus Svendborg v/ 

Claus og Thomas jf. referat 2016/1a (Strategimøde 14. januar 2016) 

2) Drøftelse med BU Teateret om anvendelse af bygningens faciliteter v/ Claus og Kjell 

 

 

 

Efter dagens møde skulle bestyrelsen have holdt ”den halve time”, hvor Claus ikke deltager. 

Punktet udgik, da tidsplanen ikke blev holdt. 

 

Herefter socialt samvær og spisning i cafeen. Alle deltog. 

 

 

 

Referat: Majbritt 


