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Svendborg d. 9. juli 2011 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, 
tirsdag d. 21/6 & tirsdag d. 28/6 2011 – begge dage kl. 17.00: 
 
 
Tilstede: Kjell Laursen, Majbritt Kjærulff, Jens Thusgaard, Finn Høffner, Jeanett Maagaard, Peter 
Larsen (28/6), Jytte Aagaard (21/6), Johan Groth (21/6) og Jan Aaskov. 
 
 

1. Velkommen 
 

Kjell Laursen bød velkommen. 
 

2. Besøg af Kulturudvalgsformand Bruno Hansen.  
 
Formålet med mødet var at få en generel orientering om driften af Borgerforeningen og at 
få en generel drøftelse omkring den langsigtede udvikling af Borgerforeningen, samt at få 
belyst eventuelle fremtidige udfordringer og at få en debat om kulturtorvet. Bruno Hansen 
fortalte, at der er stor bevågenhed omkring huset både på regionalt plan og i kommune 
udvalg. Kommunen ønskede, at der er stor åbenhed omkring huset – og at referater fra 
bestyrelsesmøder var tilgængelige. Vi kunne oplyse, at der allerede var fremlagt alle 
mulige detaljer på hjemmesiden, herunder hvordan man bliver frivillig og melder sig til 
arbejdsgrupperne. Samt at hele virksomhedsplanen lå på nettet. Et plan, der er skabt som 
et resultat af et 2 dages seminar i august 2010, hvor en række af kommunens 
kulturmedarbejdere deltog. Vi vil gerne for fremtiden også fremlægge 
bestyrelsesreferaterne. Bruno Hansen foreslog, at der blev ned sat en arbejdsgruppe, der 
skulle udvikle brugen af kulturtorvet i samarbejde med kulturteamet. Bl.a. skulle der 
indkøbes borde og stole. Borgerforeningen gjorde opmærksom på, at vi for tiden ikke 
havde økonomi til at indkøbe inventar. Bruno Hansen foreslog også, at spørgsmålet om 
honorarstøtte blev diskuteret af musikrådet. Bruno Hansen lovede, at kultur og 
planudvalgets næste møde blev afholdt i Borgerforeningen i slutningen af august. 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   

Referatet blev godkendt. 
 

4. Godkendelse af forretningsorden  
 

Forretningsordenen  blev  godkendt  med  en  tilføjelse  til  punkt  05,  der  lyder  ”…og  
offentliggøres herefter på Borgerforeningen – Kulturhus  Svendborgs  hjemmeside.” 

 
5. Meddelelser fra formanden 
 

Formand Kjell Laursen orienterede om det møde han og Finn Høffner havde med Bruno 
Hansen mandag d. 20/6, og det møde de i dag haft med Fyns Amts Avis omkring sagen 
omkring Lars Dan udstillingen. Lars Dan udstillingen åbner officielt fredag d. 24. juni. 
 
Bestyrelsen kan enstemmigt bekræfte, at ingen har tippet Fyns Amts Avis, som Fyns Amts 
Avis fejlagtigt har skrevet. 
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6. Siden sidst 
 

 Generel orientering 
 

 Vi har ved hustræffet for alle kulturhuse i Danmark d. 26. og 27. maj  i 
Borgerforeningen modtaget  Kulturhusene  i  Danmarks  hæderpris  ”Den  Gyldne  
Skovl”  for  det  arbejde  vi  har  udført  siden  åbningen.   
 
Der  er  skabt  en  ny  musikforening  ”Svendborg  Blues’n’roots”  forening,  der  vil  lave  
blues og roots arrangementer på Strandlyst og i Borgerforeningen. Formand er 
Peter Stæhr fra Strandlyst og Arne Larsen-Ledet er kasserer. Undertegnede 
fungerer som konsulent. 
 

 Byggeriet – resultat af 1 års gennemgang 
 
Vi har afsluttet 1-års gennemgangen, der blev foretaget onsdag d. 26. maj. Ved et 
møde d. 17. juni med MT Højgaard og Praksis arkitekter blev vi enige om hvad der 
skal laves af udbedringer og hvilke arbejder, der skal laves som kompensation for 
mangler. Det eneste udestående er nu Terrazzo gulvene, hvor vi afventer et møde 
og en tilbagemelding fra Vesla. 

 
 Underskrivelse af regnskab 2010 

 
De sidste underskrifter blev sat på regnskabet for 2010. 
 

 Økonomi – økonomioversigt og arrangementsregnskab 
 
Vi gennemgik den reviderede økonomioversigt – og konstaterede, at økonomien 
stadig kører fornuftigt efter budgettet. En gennemgang af arrangementsregnskabet 
viser ikke større ændringer i forhold til sidste måned. Ved næste møde fremlægger  
undertegnede et revideret budget, der vil give en fornuftig idé om det endelige 
resultat for 2011. 
 
  

7. Orientering om månedens aktiviteter  
 

Svendborg Fotoklub åbner en ny udstilling i gallerigangen på lørdag d. 2. juli. 
 
Herudover vil juli måned blive brugt til diverse småreparationer. Bl.a. vil scenen i guldsalen 
blive malet i farven ”nearly black” 

 
 

8. Nye Aktiviteter og tiltag – igangsættelse af flere arbejdsgrupper. 
 
Udstillingsgruppen er kommet godt i gang og fået udarbejdet retningslinjer. 
Udsmykningsgruppen arbejder med skiltning på facaden. Historie gruppen har fungeret 
længe – og barsler med deres projekt efter sommerferien. Driftsgruppen er så småt ved at 
starte. Arrangementsgruppen bliver indkaldt i august. 
 

9. Farveprisen 2011 
 

Bestyrelsen besluttede at overlade prisen på kr. 40.000,- til en kunstfond, der skal 
administreres af udsmykningsgruppen. 
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10. Personale, Frivillige og café 
 

Personale: intet 
 
Frivillige: Vi har holdt en vellykket sommerfest for de frivillige fredag d. 17. juni. Vi holder 
næste vagtmøde i august. 
 
Café: intet 

 
 

11. Eventuelt 
 

Næste møde blev fastsat til onsdag d. 10. august kl. 17.00. Som punkt 2 på dagsordenen 
vil være fastsættelse af resten af årets møder. 

 
 
Mvh 
 
Jan Aaskov 
referent 


