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Svendborg 28. marts 2019 

Godkendt på bestyrelsesmøde 7. maj 2019 

 

 

  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Tirsdag 2.april. 2019 kl. 16 

 

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

Thomas Cleveland, Kim Nielsen og Majbritt Kjærulff, Torben Ragnvald 

 

Afbud fra Majbritt og Johan 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden samt referat 

Godkendt. 

 

 

2) Velkommen v/formanden  

Christian byder velkommen springer straks videre til næste punkt. 

 

3) Svendborg Teater 

Christian refererer fra mødet med teaterbestyrelsen og Hans Lindstrøm. Mødet resulterede 

i, at arbejdet med en fusion imellem teatret og BF ikke fortsættes. Der arbejdes frem i mod 

en anden løsning, hvor der først laves en samarbejdsaftale, og senere arbejdes med en 

model, hvor BF lejer teatret på en langtidskontrakt. Hans Lindstrøm og Johan Groth er tætte 

samarbejdspartnere i hele processen. 

Claus skal hurtigst muligt starte processen med Svendborg Teaterforening omkring driften 

af baren i Svendborg Teater. 

Claus orienterede omkring en hidtil fejlagtig procedure omkring budgettering og 

regnskabsføring af indtægten fra Svendborg Teaters Venner. I forbindelse med budgettet 

for 2019 skal indtægten ikke tages med, så budgettet bliver retvisende, og vi undgår en 

uheldig overraskelse ved årets afslutning. 

 

4) Orientering om BF 

 

Økonomi 

BF kommer ud af 2018 med et underskud på – 113.889,- 

Dette er ikke tilfredsstillende. Der skal rettes op på indtjeningen på arrangementer, 

og der skal fremover budgetteres med ca. 5% af omsætningen i overskud. 

Overskuddet skal sikre penge til vedligehold og muligheden for, at være med i 

uforudsete kulturarrangementer, lave udendørs koncert o.lign. 

Arrangementer 

Det har vist sig, at de fleste større navne ikke er tilgængelige i efteråret, men 

sammen med Thomas, har vi fået sammensat et fint program alligevel. Dog kunne vi 

godt tænke os et par navne mere. Thomas og Claus arbejder tæt sammen om at 

tage revanche i 2020. Det tegner godt. 

Elev 

Tobias Nielsen starter som eventelev den 6 maj. Hans primære fokusområde vil 

være Svendborg Teater, men han kommer til at dække opgaver i BF også. 
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5) Bestyrelsen efter GF 

 

Der blev diskuteret forskellige muligheder, nu hvor teatret ikke skal fusioneres med BF. 

Ulrik Feveile fra Svendborg Teaters bestyrelse kontaktes om muligheden for at indtræde 

som medlem af Erhvervsklubben. Herudover blev det diskuteret om en reduktion af BF 

bestyrelsen fra 7 – 5 ville være en god ide. Debatten udspringer af en snak om, at ikke alle 

bestyrelsesmedlemmer er lige interesserede i emnerne på bestyrelsesmøderne, men mere 

ønsker at arbejde med bestemte opgaver som f.eks. den igangværende indretning, 

vedligeholdelse osv. 

Reduktionen skulle ske siddeløbende med, at der var arbejdsgrupper/personer, der, med 

særlige kompetencer, assisterede BF ledelsen med eks. bygningen, indretning, 

arrangementer, frivillige osv. Disse personer og arbejdsgrupper behøver ikke nødvendigvis 

være medlemmer af bestyrelsen. 

Claus skal kontakte Hans Lindstrøm for at undersøge muligheden for at reducere 

bestyrelsens størrelse i forhold til vedtægterne. 

 

 

6) Evt.  

 

 

 

Referat: Claus Bjerregaard 


