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Svendborg 2. oktober 2018 

   Godkendt 6. november 2018 

 

  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Tirsdag 2. oktober 2018 kl. 16.00 

 

Inviteret: Kjell Laursen, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian Ulrich, Poul Erik Andersen, 

Thomas Cleveland, Kim Nielsen og Majbritt Kjærulff, Torben Ragnvald 

 

Afbud: Kjell, Johan og Jytte 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden samt referat 

Referat fra sidste møde godkendes, idet Majbritt gør opmærksom på, at der skal arbejdes 

videre med vision og det interne bilag, der blev udarbejdet. Claus følger op i forbindelse 

med inspirationstur 3. november 2018. 

 

2) Velkommen v/formanden  

Christian byder velkommen og takke for et godt visionsmøde i forbindelse med sidste 

bestyrelsesmøde hos Kjell. 

 

3) Kort orientering fra Claus 

 

I. Terrorsikring på torvet 

Claus oplyser, at terrorsikringen er ophævet.  

Vi undrer os over hele sagen! 

II. Svendborg Teater 

Borgerforeningen er i dialog med Svendborg Kommune om fremtidigt samarbejde.  

Det er rigtig fint, at døren kan være åben, så der er fri adgang mellem teater og 

kulturhus. Teatersalen er som det ser ud pt. ubrugt i ca. 100 dage om året. Vi vil 

gerne byde ind med flere arrangementer. 

Vi drøfter udlejning, set i lyset af arealeffektivisering i Svendborg Kommune. Vi vil 

gerne byde ind med vores mødelokaler.  

III. Arr. Budget 

Claus fremlægger scenarie, hvad ville være sket økonomisk, hvis vi ikke havde haft x 

og/eller x arrangement. Vi vil gerne lære af vores erfaringer og drøfter 

markedsføring. Samtidigt vil vi gerne mangfoldighed. Forslag til en optimering af 

arrangement budget diskuteres. 

Det ønskes, at bestyrelsen nikker ok til den foreslåede optimering af arrangementer. 

Vi har tillid til Claus og involverede bestyrelsesmedlemmer, der står bag forslaget. 

Dette tænkes meget gerne sammen med bedre udnyttelse af vores forskellige sale 

og lokaler. Teatersalen må meget gerne bringes mere i spil.  

Koncept for Blackbox sendes i udvalg. 

Arrangement budget følges fortsat meget nøje. 

IV. Økonomi 

Det er svært at styre arrangementsregnskabet. Vi taler om ærlige og ærgerlige tab. 

Vi skal have revideret de løbende budgetopfølgninger. Claus og Christian taler med 

Edelbo. 

 

4) Flytning af skulptur  

 Udvalget har haft møde og foreslår skulptur flyttet til underste etage. Det besluttes, 
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at den bliver flyttet i næste uge, før ABBA koncerten, hvor der også er DJ m.v. Cafeen 

glæder sig over beslutning, idet skulptur står ’midt i det hele’. 

Til Abba koncerten vil der blive lavet dansegulv, der hvor skulpturen står nu. 

 

5) Inspirationstur 3. nov. 

Forpagter af cafeen skal bydes med. 

Vi vil gerne se steder, hvor der er stor fleksibilitet, hygge og noget der skaber stemning, alt 

fra rå murstensvægge til ’pynt’ i vinduerne. Vi besøger Tobaksgården og Odeon. Desuden 

foreslås Cafe Razz i Middelfart, Vejle Musikhus m.fl. steder. 

 

6) Evt. 

 

Det besluttes, at Claus undersøger tidsforbrug på servicering af eksterne arrangører af 

koncerter i huset, fx i forbindelse med billetsalg. 

 

På næste bestyrelsesmøde ønsker vi at drøfte arbejdsopgaver i Borgerforeningen, inkl. 

hvem, der er backup på de forskellige opgaver.  


