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        Svendborg, 29. januar 2019 
        Godkendt 5. marts 2019  
 
Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 29. januar 2019 kl. 16 
 
Inviteret: Kjell Laursen, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian Ulrich, Poul Erik Andersen, 
Thomas Cleveland, Kim Nielsen, Majbritt Kjærulff og Torben Ragnvald 
Afbud fra Kjell. 
 
Referat 
 
1) Godkendelse af dagsorden samt referat 
Referat og dagsorden godkendes. 
 
2) Velkommen v/formanden 
Christian byder velkommen og takker for at det har kunnet lade sig gøre at flytte møde. 
 
3) Svendborg Teater 
 
1. Aflevering fra Jørgen Bo 
Daglig leder af Svendborg Teater Jørgen Bo stopper pr. 31. juli 2019. Vi har pr. 1. januar 2019 
overtaget driften. Claus orienterer om overlevering, og er i gang med at udfærdige 
driftsmapper m.v. Der er et fint samarbejde i forbindelse med overdragelsen, inkl. med 
teaterforeningen m.fl. 
Foreløbigt styrer Jørgen Bo varme m.v. digitalt indtil der er etableret ny internetforbindelse.  
2. De første afviklinger 
Der har allerede været flere arrangementer i teatret. Alt er forløbet fint. 
3. Møde med Teaterforeningen 
Thomas og Claus har holdt møde med teaterforeningen, hvor arrangementer og forskellige 
praktiske forhold i tilknytning til afvikling blev drøftet. Det var et godt møde. 
Næste gang Folketeateret gæster teatret, så vil der være overlevering / praktiske øvelser i 
forhold til afvikling af forestillinger, bl.a. scenetræk. 
4. Husets tilstand 
Kim har gennemgået teatret i forhold til vedligeholdelse m.v. Umiddelbart er bygningen i bedre 
stand end forventet. Det er dog konstateret, at der er ting, der trænger til vedligeholdelse, fx 
arealer, der trænger til maling. Ligeledes bør elinstallationer efterses. 
5. Fusion – Johan/Claus 
Vi har fået regnskaber m.v. og Edelbo Revision er i gang med at undersøge mulighederne for 
fusion. Det sker i samarbejde med Svendborg Teater, Teaterforeningen og Svendborg 
Kommune. Advokat Hans Lindstrøm involveres, hvis nødvendigt. 
 
4) Orientering fra Claus 
I. Ny medarbejder 
Nanna Bostrup starter 1. marts 2019. Hun kommer fra Telefonfabrikken i Gladsakse og flytter 
hertil med mand og børn.  
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II. Betaling i garderobe 
Vores gæster har taget godt imod betaling for garderobe. Der har ingen udfordringer været. 
OBS på at garderoben kun er bemandet én time efter afslutning på et arrangement. 
III. Hjælp på kontoret 
Der starter snart en ulønnet praktikant på kontoret. Det er en tidligere frivillig medarbejder. 
 
5) Bestyrelsens sammensætning efter næste generalforsamling 
Vi drøfter endnu engang sammensætningen af vores kompetencer. Er de samlet set gode nok 
og dækkende for det, der er behov for i forhold til vores visioner for Borgerforeningen 
Kulturhus Svendborg.  
Forslag til emner sendes til Claus, der rundsender liste. 
Jytte og Thomas taler med et par mulige emner. 
 
6) Evt. 
Nyt fra bygningsgruppen v/ Kim, Majbritt og Claus: 
Der er aftalt en arbejdsdag, hvor Charlotte og Martin fra cafeen og bygningsgruppen deltager. 
Arbejdsgruppen vil se på mulighederne for at skabe en mere hyggelig atmosfære og at flytter 
cafeen op på første sal, opdele stueetagen i flere rum og prøve at nyindrettet med forskellige 
møbler, som vi i første omgang låner. 
Det aftales at der afsættes kr. 50.000 til eventuelt køb af møbler samt maling af vægge og 
lignende. 
 
Det foreslås, at vi bliver bedre til at synliggøre æresmedlemmer og ambassadører. 
 
 
Næste møde:   5. marts 2019 kl. 16. Vi starter med rundtur i Svendborg Teater. 
  Der er afbud fra Thomas. 
 
Referat: Majbritt 


