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Svendborg 2. maj 2017 

  Godkendt 27.6.2017  

 

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Tirsdag 2. maj 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: Torben og Poul Erik 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden samt referat 

 

Dagsorden d.d. udsendt af Claus samt referat fra møde 4. april 2017 godkendes, med en 

mindre præcisering under økonomi. 

 

Kopi af regnskab får vi pr. mail. Er der nogen, der ønsker det, så kan man kontakte Johan 

mhp. at få print. 

 

2) Velkomme 

Kjell byder velkommen 

 

3) Erhvervsklubmødet 2. maj 2017 kl. 19 

 

Det forventes ikke, at der kommer så mange, som vi oplevede tidligere, da etableringen af 

kulturhuset var i fokus. 

Det drøftes om årsmøde i Erhvervsklubben kan lægges på et andet tidspunkt, evt. sammen 

med årsfesten eller som morgenmøde. Vi aftaler at prøve det sidste, da det er 

hensigtsmæssigt, at årsmødet er placeret kort tid forinden den ordinære generalforsamling. 

 

Poul Erik og Christian er på valg. Begge genopstiller. 

 

Der er ingen dagsorden for mødet. Christian er tovholder. 

 

4) Åbningstider i juli 

 

Emnet er bragt op af Poul Erik og drøftes derfor igen.  

Det konkluderes, at vi fortsat vælger at holde lukket 3 uger i sommerferien, primært for at 

medarbejderne kan afvikle ferie og afspadsering, det gælder både vores egne medarbejdere 

samt cafeens medarbejdere. Det er aftalt i kontrakten med Kulturcafeen. 

 

5) Status Hall of Fame 

 

Claus orienterer. Kjell er i gang med at printe nogle af billederne, hvorefter de hænges op. 

Det ønskes at løse snore på gallerigangen fjernes. Ligeledes at der bliver ryddet op i bl.a. 

Gallerigangen.  

Claus oplyser, at SVEND fotograferer fremadrettet til Hall of Fame væg. 

 

6) Info om planlagt foredrag med Brian Sandberg 

 

Claus orienterer om, at en ekstern arrangør har lejet Guldsalen til talkshow med Brian 

Sandberg.  
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7) Eventuelt 

 

Vedligeholdelse af trægulve drøftes. Der er undren over, at der eventuelt bruges lak, når vi 

hidtil ’kun’ har anvendt olie. Kim forklarer, at der i dag er forskel på lak, i dag er lak et 

åndbart produkt. Kim er tryg ved, at det er en professionel, der foretager vedligeholdelsen. 

Hermed er der også garanti for vedligeholdelsen. 

 

Statusmøde med cafeen er afholdt i sidste uge. Der er planlagt 5 arrangementer i foråret og 

primo sommer, bl.a. mad og musik i forbindelse med Fødevaremessen. 

 

Arrangementsregnskab, som Claus har udsendt d.d. gennemgås. Der er overraskelse over, 

at der er nogle arrangementer med forholdsvis stort underskud. Der har været mange 

virkelig gode arrangementer, om end vi godt kunne have tænkt os flere gæster til flere af 

forårets arrangementer. Det svært at konkluderer nøjagtig hvorfor.  

Der har været fin opbakning fra Erhvervsklubben til arrangementerne. 

 

Kim efterlyser synliggørelse af Borgerforeningen Kulturhus Svendborg.  

Claus undersøger muligheder for skiltning, opsætning af bannere m.v. Desuden om en 

flagstang er en mulighed. Thomas arbejder videre med lysreklamer i vinduerne. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe. Det er Kjell, Thomas og Claus. 

 

Indretningen af Kulturtorvet bemærkes, herunder i området, som BU Teateret anvender. 

Claus har møde med dem i næste uge, idet det ønskes, at der igen kommer lidt mere 

ordnede forhold. 

 

Kjell har spørgsmål til årshjulet. Claus oplyser, at der er styr på det hele, herunder 

honorarafregning.  

 

Husk generalforsamling 9. maj 2017 kl. 19 i Spejlsalen. 

 

 

 

Bestyrelsens halve time afholdes før møde i Erhvervsklubben. Claus deltager de sidste 10 

minutter. Her aftales følgende fokusområder: 

- medarbejder beklædning 

- vores navn ”Borgerforeningen Kulturhus Svendborg” jf. vores vedtægter oplyses 

korrekt alle steder 

- ajourføring af procedurer, alarm, kode og nøgleprocedure m.v. 

- gennemgang af bestyrelsens side på www.borgeforeningen.info samt introduktion 

af eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer på næste bestyrelsesmøde 

 

 

 

Efter dagens møde spiser vi fra kl. 18-18:45, hvorefter der er årsmøde i Erhvervsklubben. 

 

 

 

 

Referat: Majbritt Kjærulff 

http://www.borgeforeningen.info/

