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Svendborg 14. september 2014 

Møde nr. 7/2014 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 2. september 2014 kl. 16 i Borgerforeningen 
 

 

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

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

Afbud: Poul Erik 

 

1) Godkendelse af referat fra 3. juni 2014 og evt. opfølgning 

Referat godkendt. 

Revideret årshjul udsendes til bestyrelsen af Claus. 

 

2) Meddelelser/orientering: 

 

Fra formanden: 

Kjell har haft kontakt til Svendborg Kommune for at drøfte annoncering på infostanderen på 

Johannes Jørgensens Vej. Vi enige om, at det som det er nu, er for dyrt, set i lyset af, at vi 

selv leverer færdige filer til infostanderen. Det er beklageligt, idet vi generelt gerne vil bakke 

op om lokale initiativer og mener vores arrangementer kan være med til at promovere 

kommunen. 

Skulptur i Kulturcafeen er anskaffet på lejevilkår. Der mangler 230.000 kr., hvis vi vil købe 

skulptur. Vi beslutter at fortsætte på lejevilkår, på betingelse af, at skulptur i løbet af nogle år 

bliver Borgerforeningens. Johan orienterer om regnskabsmæssige konsekvenser, ved køb af 

skulpturen.  

Vi drøfter de større renoveringsopgaver, der må forventes de kommende år, og beslutter, at vi 

i år betaler lidt ekstra på stenskulptur. Beløbets størrelse besluttes senere på året. 

 

Fra daglig leder: 

Claus foreslås, at der indkøbes to skulpturer af Jette Schapiro til vinduerne ud mod 

Ramsherred. Han viser billeder af skulpturerne. Jytte og Claus beslutter. 

Næste nyhedsbrev udkommer 3. september og her vil der være info om, at kunne købe 

billetter til Kim Larsen til januar. 

Claus vil gerne, at vi overgår til rullende billetsalg. UpTime lave hjemmesiden om, så der er 

mulighed for at se program for hhv. forår og efterår. Det skulle være let at styre i forhold til 

Erhvervsklubben, så Claus forudser ikke de store udfordringer. 

Kontoret er lukket onsdag 2. september pga. personaleudflugt. Det fremgår af hjemmesiden. 

Der har i august været brandeftersyn. Der var ingen anmærkninger. 

Claus har haft kontakt til Svendborg Museum for at afdække mulighederne for lån af areal i 

Anne Hvides Gaard til depot. Det er desværre ikke muligt, men vi vil høre nærmere, hvis der 

skulle vise sig en mulighed. 

Vi gennemgår et øjebliksbillede fra 4 af efterårets arrangementer og billetsalg via 

www.billet.dk. Ved det ene arrangement er der til en personaleforening givet mængderabat. 

Det principielt ok. Vi drøfter grupperabat ved køb af mange billetter og beslutter, at Claus 

udarbejder oplæg til retningslinjer til næste bestyrelsesmøde. Herunder samlet 

arrangementsoplæg/regnskab ved arrangementer, hvor både Borgerforeningen og 

Kulturcafeen er involveret.  

Det ønskes, at der til hvert arrangementsregnskab fremover udsendes Oversigt over 

omsætning fra www.billet.dk. Det er en meget fin oversigt. 

 

http://www.billet.dk/
http://www.billet.dk/
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3) Siden sidst: 

 

Økonomi v/ Claus 

Arrangementsregnskab gennemgås. 

 

Forslagskassen v/Majbritt 

Mange plakater på opslagstavlerne er for store, så store, at der ikke er plads til alle opslag. 

Det sker også at noget pilles ned, hvilket opleves meget irriterende, eftersom mange bruger 

lang tid på udarbejdelsen og det kan være dyrt at lave plakater m.v. 

Foredrag med Henrik Day Poulsen. Claus følger op på disse to ting. 

En gæst har været til Pædagogisk messe, hvor der var mange hundrede mennesker. 

Vedkommende undrer sig over, at cafeen ikke have åbent. Emnet vil blive drøftet i forbindelse 

med fornyelse af forpagtningsaftale med Kulturcafeen. 

 

4) Nyt fra arbejdsgrupperne: 

 

Driftgruppen v/ Jens 

Jeg orienterer om status på renovering af toiletter. Det forventes opgaven sættes i gang i år. 

 

Erhvervsklubben v/ Kjell 

Der har netop været afholdt møde. Efterårets fest for medlemmer er under planlægning. 

 

Arrangementsgruppen v/ Claus 

Claus og Anders vil fremover lave arrangementer for yngre up-comming musikere og bands. 

De første to arrangementer er planlagt i Teatersalen. Ideen er opstået efter besøg fra Norge. 

Claus har drøftet ideen med Henning Haarder, der synes godt om initiativet. 

Der udarbejdes særskilt budget og regnskab. 

 

Borgerforeningens strikkeklub udvides nu, så der strikkes både den anden og den sidste 

onsdag i hver måned, undtagen juli og december kl. 18:30-20:30. Dette er aftalt med Claus 

og Kulturcafeen. Anna Niclasen er ved at lave nyt PR-materiale, som også kan bruges på 

hjemmesiden m.v. 

 

FaceBook-gruppen v/ Majbritt. Møde 15:30-18. Claus deltager. 

 

FrivillighedsGruppen v/ Claus. Intet nyt. 

 

HistorieGruppen v/Majbritt 

Starter op igen 9. september kl. 14. 

 

Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell. Intet Nyt 

 

Medlemsgruppen v/ Claus 

Kører upåklageligt. 

 

Indretnings- og udsmykningsgruppen v/ Majbritt 

Sidste møe blev aflyst. Majbritt indkalder til nyt møde. 

 

Udstillingsgruppen v/ Jytte 

Nye udstillinger. Se hjememsiden. 

 

Kulturbutik-gruppen v/ Claus 

Alt som det skal være. 
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5) Personale, frivillige medarbejdere og café 
 
Julefrokost er planlagt til lørdag 13. december. Invitation til alle følger. 
 
Vores pedel skal have barsel og der skal fines en afløser. Stillingsopslag er under udarbejdelse. 
Via Svendborg Jobcenter er der ansat en praktikant 20 timer om ugen i 13 uger. Han hedder Klaus. 

 

6) Eventuelt 

 

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

”Bestyrelsens halve time”. 


