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Svendborg d. 15. april 2012 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, 
onsdag d. 28/3 2012 – kl. 17.00: 
 
Tilstede: Kjell Laursen, Peter Larsen, Majbritt Kjærulff, Jytte Aagaard, Johan Groth og Jan Aaskov. 
Afbud fra: Jens Thusgaard Finn Høffner og Jeanett Maagaard 
 

1. Velkommen 
 

Kjell Laursen bød velkommen. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   

Referatet blev godkendt. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 1. maj. Inden da skal der indkaldes til mødet i 
erhvervsklubben, der afholdes d. 2. maj,  med 14 dages varsel og der skal annonceres for 
generalforsamlingen d. 9. maj – både ved opslag i huset og på hjemmesiden samt ved 
annoncering i ugeavisen.  
 

4. Siden sidst 
 

 Generel orientering 
 

Pedeltjenesten er nu helt færdig med renoveringen af depotrummet på anden sal. 
Elektrikerne mangler stadig at genetablere el. Varme-løsningen skydes til efteråret, 
når vi har et endeligt overblik over omkostningerne. 
 
Borgerforeningens egne arrangementer i marts er gået godt med masser af 
mennesker til mange arrangementer i den absolutte højsæson. 
 
Vi arbejder med indførelsen af et nyt billetsystem fra Billetekspressen, der skal 
køres sideløbende med Sydfynsbilletten. Fordelen ved det nye system er, at 
erhvervsklubben, bestyrelsen og de frivillige, der har ret til billetter u/b selv kan gå 
ind og trække de billetter de skal bruge uden at skulle stå på en liste først. Det vil 
gøre arbejdet ved entre meget nemmere. 
 

 Økonomi – økonomioversigt og arrangementsregnskab 
 
Arrangementsregnskabet blev gennemgået og viser en positiv udvikling for egne 
arrangementer. Vi er bedre end budgetteret. 
 
I forbindelse med årsregnskabet fastlagde vi de endelige afskrivningstider for 
tekniske anlæg og maskiner. Vort driftsbudget for 2012 er nu indarbejdet i 
regnskabet og det viser efter afskrivninger et lille overskud. 
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5. Kulturtorvet 
 

I forbindelse med den afholdte ideworkshop omkring kulturtorvet d. 13. marts har det vist 
sig, at der været en kommunikationsbrist mellem Borgerforeningen og Svendborg 
kommunes ansatte. Der har desuden været andre misforståelser om hvordan aftalerne 
mellem Borgerforeningen og Kulturtorvet hidtil har været. Derfor blev det aftalt, at der 
holdes et møde mellem Kulturtorvet v/ Peter Larsen og Palle Rhode og Borgerforeningen 
v/ Majbritt Kjærulff, Jytte Aagaard og undertegnede. 
 
I den forbindelse blev det aftalt, at for fremtiden bliver mails mellem bestyrelsesmedlemmer 
internt i bestyrelsen ikke fremsendt/ fremvist til udenforstående.  

 
6. Nyt fra arbejdsgrupperne  

 
Udstillingsgruppen: I april kommer der en ny udstilling med silketryk. Senere kommer en 
udstilling med den lokale bronzestøber. 
 
Driftsgruppen har i morgen møde med Kulturcafeen og senere på måneden afholdes det 
første møde om forlængelse af forpagtningskontrakten. 

 
7. Nye Aktiviteter og tiltag 

 
Der blev diskuteret flere tiltag for at tiltrække flere alm. medlemmer: Flere fordele som 
medlemsrabatter, fordele ved at aflevere sin e-mail, et super medlemskab med flere 
fordele, nyhedsbreve hver anden måned samt mere medlemsinfo på hjemmesiden.  
 
Vi vil desuden arbejde videre på at få en Citta Slow certificering.  
 

8. Personale, frivillige og café 
 

Personale: intet 
 
Frivillige: Næste møde for de frivillige er søndag d. 29. april 
 
Café: intet. 
 

9. Eventuelt 
 

Intet. 
 

 
Jan Aaskov 
referent 


