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Svendborg d. 14. okt. 2012 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, tirsdag 
d. 2/10 2012 – kl. 17.00: 
 

Tilstede: Kjell Laursen, Jens Thusgaard, Majbritt Kjærulff, Finn Høffner, Jeanett Maagaard og Jan 
Aaskov. 
Afbud fra: Johan Groth, Peter Larsen og Jytte Aagaard 
 

1. Velkommen 
 

Kjell Laursen bød velkommen.  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   

Referatet blev godkendt. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Formanden har sammen med Finn Høffner og Birgit Madsen fra Nordea holdt møde om 
mulige nye medlemmer af erhvervsklubben. 
 
Formanden har holdt møder med kulturcafeen ang. indretningen ved køkkendøren og døren 
til trappen til Teatergade. Der er udarbejdet tegninger og indhentet tilbud Desuden har der 
været diskuteret om der evt. skal etableres et kølerum i depotet og bedre muligheder for at 
lukke døren til depotet, så døren til depotet altid er lukket. 
 

4. Siden sidst 
 

 Generel orientering 
 

September har budt på vellykkede koncerter med en tilfredsstillende 
publikumsopbakning. Desuden har der været god gang i udlejningen med mange 
dagarrangementer. 
 
Vi åbner i dag for billetsalg i butikken på kulturtorvet. Senere har vi planlagt en 
bogreception og i november bliver der en række gratis små koncerter med 
sangskrivere arrangeret i samarbejde med Songwriters Corner. 
 
Finn Høffner og undertegnede har haft møde med Louise fra Stargate for at få ideer, 
der kan tiltrække aldersgruppen 25 til 40 år. 
 
Undertegnede har haft møde med Kim Christoffersen og Peter Larsen om 
parkeringspladserne ved Ramsherred. Vi blev enige om at sløjfe parkeringen ved 
trappen op til Borgerforeningen. Kim Christoffersen lovede at kontakte Barfoed med 
henblik på at åbne op for fri parkering på kommunens pladser i weekenden og efter 
kl. 18.00. 
 

  Økonomi 
 
De opdaterede økonomioversigter og arrangementsregnskabet blev gennemgået. 
Der er intet at bemærke. 
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5. Nyt fra arbejdsgrupperne  
 

Medlemspleje gruppen: Der er udsendt medlemsbrev med tilbud om årets gratis 
arrangement, julekoncerten i december. Der er desuden indkaldt til medlemsmøde d. 14. 
oktober. 
 
Udstillingsgruppen: Der er kommet en ny udstilling af gamle Svendborg plakater i kælderen. 
 
Driftsgruppen arbejder fortsat på ventilationsanlægget i køkkenet. 
 
Indretningsgruppen arbejder med at give ophængningen i mødelokalegangen et ens 
udseende og er i gang med at finde en velegnet postkasse til ideer og inputs fra publikum. 
 

6. Nye Aktiviteter og tiltag 
 

Vi vil gerne have medarbejderne og bestyrelsen på nettet for at skabe større synlighed. Der 
tages portrætfoto til brug på hjemmesiden. 
 

7. Personale, frivillige og café 
 

Personale: Poul Erik Nielsen er startet i stillingen som rengøringsassistent/ 
pedelmedhjælper. 
 
Frivillige: Er kommet godt i gang efter sommerferien. Den nye PR-gruppe har gjort et godt 
stykke arbejde med at uddele programmer. 
 
Café: Cafeen afholder julefrokost i guldsalen fredag d. 30. nov. med levende musik for 
primært mindre virksomheder. 
 

8. Eventuelt 
 

intet 
 
Jan Aaskov, referent 


