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Svendborg 29. januar 2013 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 29. januar 2013 kl. 17. 
 

Deltagere: Majbritt Kjærulff, Finn Høffner, Peter Larsen, Johan Groth og Jens Thusgaard 
Afbud: Kjell Laursen, Jytte Aagaard og Jeanett Maagaard 
 
 
1. Velkommen v/ Finn 
 
2. Gennemgang af sidste internt referat og opfølgning 

 
Alle følger op på tidligere aftaler, jf. interne beslutningsreferater fra december og januar, og 
melder tilbage, hvis mangler, kommentarer eller bemærkninger. 
Der udarbejdes igen ’rigtige’ referater, som lægges på www.borgerforeningen.info.  
 

3. Meddelelser v/ Finn 
 

 Indkomne ansøgninger. Der er kommet cirka 35 ansøgninger, til den ledige stilling som 
daglig leder. Ansøgningsfrist er forlænget til 31. januar 2013. Der er en fin lille artikel om 
det i dagens Fyns Amts Avis. 

 Der er møde med Jan Aaskov 30. januar 2013 kl. 10. 
 

4. Siden sidst 
 

 Generel orientering 
o Advokat Hans Lindstrøm er dirigent på generalforsamlingen 8. maj 2013 
o Reglerne for at være stemmeberettiget er, at man er medlem af Borgerforeningen, og 
at man ikke har fået tilsendt brev om at man er i restance og at man ikke længere er 
medlem. Indtil da er man at betragte som medlem og kan afgive stemme ved den 
kommende generalforsamling, også selv om kontingent for 2013 ikke er betalt. 
o SeniorInfo v/Birgit Hedegaard, der holder til i Kulturbutikken, har ændret åbningstider. 
Nu åbent den første torsdag i hver måned kl. 13-15 (tidl. hver torsdag). 
 

 Økonomi 
o Første version af årsrapport og regnskab for 2012 gennemgås. Det ser fornuftigt ud. 
o Ferie- og flexregnskab optimeres. Der er lavet skema til ugentlig timeseddel. 
o Jens mødes med revisor Jytte Frederiksen torsdag kl. 9 og gennemgår regnskab 
o Det drøftes om der evt. skal ansættes ekstern hjælp til bogholderiet fx 3 timer/uge 
 

5. Nyt fra arbejdsgrupperne  

 Driftgruppen v/ Jens 
o Driftgruppen holder møde med Kulturcafeen i næste uge 
o Thomas Cleve Gustavsen (www.cleveland.dk) hjælper ad hoc med booking af 

kommende arrangementer 

      FaceBook-gruppen v/ Majbritt 
o Principper og retningslinjer er revideret pr. 20. januar 2013. Gennemgået og 

godkendt af bestyrelsen d.d. Lægges på hjemmesiden. 

http://www.borgerforeningen.info/
http://www.cleveland.dk/
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 Marketing- og PR-gruppen: 
o Palle Rhode hjælper indtil videre med markedsføring via den elektroniske 

Infostander på Johanne Jørgensens Vej, kommunens kulturkalender, ”Det sker” i 
Fyns Amtsavis og lignende steder, med gratis markedsføring af arrangementer. 

 Medlemsgruppen: 
o Der kommer en del og betaler kontingent for 2013 i Kulturbutikken  

 Udstillingsgruppen: 
o Udstillinger fremgår nu af www.borgerforeningen.info. Aktuelle udstillinger kan ses 

og der er ved at blive lavet arkiv med oplysninger om tidligere udstillinger. 
o Det er et ønske at lokale gallerier i højere grad anvender udstillingsfaciliteterne i 

Borgerforeningen. Der har foreløbigt været holdt møde med Galler Weber mhp. 
udstilling på trappen til 1. sal. Pt. undersøges forsikringsforhold.  

o Udstillinger skal med i ”Det sker” i Fyns Amtsavis jf. ovenstående 

6. Nye aktiviteter og tiltag 
 

 Den alternative musikskole vil gerne lave musikuge i sommerferien, herunder små 
arrangementer på plænen foran Kulturcafeen. Musikskolen fremsender skriftligt forslag. 

 
7. Personale, frivillige og café 
 

 Personalemøder afholdes hver mandag kl. 10. Repræsentanter fra bestyrelsen deltager. 

 Janne Bjerre er ansat som kontormedarbejder til 30. april 2013 med 10 timer pr. uge. 
Janne har ansvar for faste PR-opgaver og indkøb. 

 
8. Eventuelt 

 
På bestyrelsesmøder laves to-do-lister. Herunder to-do-lister til personale, med opfølgning  
på personalemøder om mandag. 
 
 
 
 

Næste møde: Onsdag 6. februar 2013 kl. 17 
 
Referat: Majbritt Kjærulff 

http://www.borgerforeningen.info/

