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Svendborg 3. april 2018 

      Referat godkendt på møde 1.5.2018 

 

 

  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Tirsdag 3. april 2018 kl. 16 

 

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

Thomas Cleveland, Kim Nielsen og Majbritt Kjærulff og Torben Ragnvald 

Afbud: Torben 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden samt referat 

 

Dagsorden d.d. og referat fra 6. marts 2018 godkendes. 

 

2) Velkommen 

 

Kjell byder velkommen og orienterer om, at han ikke genopstiller som formand på den 

kommende generalforsamling. I stedet foreslås det, at Christian Ulrich vælges som 

formand.  

 

3) Regnskab 2017 underskrives 

 

Årets resultat er minus kr. 78.873 efter skat. 

Regnskab underskrives. 

 

4) Styrkelse af BF via bl.a. sociale medier 

 

Claus orienterer om, at Nadja (ny medarbejder på kontoret) fremover administrerer vores 

FaceBook-profil. Fordelene er hurtigere action ved lavt billetsalg samt mere effektiv analyse 

af interaktion m.v. 

Som tak for et stort og godt samarbejde med de frivillige medarbejder, der har oprettet og 

hidtil ajourført vores sociale medier inviteres den nu nedlagte arbejdsgruppe til middag i 

Cafe KoK. Majbritt er tovholder. 

Majbritt efterlyser en beskrivelse af vores markedsføring, herunder informationer om 

snitflader til samarbejdspartnere, fx Cafe KoK.  

Thomas tilbyder at deltage i møde med Claus og Nadja. Det aftales, at de ser nærmere på 

annoncering generelt, herunder konkurrencer m.v. 

 

5) Kommende sammensætning af bestyrelsen 

 

Vi drøfter de kompetencer vi har i bestyrelsen og hvad der er behov for fremadrettet.  

Det aftales, at sammensætning af bestyrelsen drøftes løbende på bestyrelsesmøderne, inkl. 

relationer, vært- og værtinde rollerne samt ambassadører/æresmedlemmer. 

Emnet drøftes igen i juni måned. 

 

6) GF 2018 

 

Generalforsamlingen er 2. maj 2018 kl. 19. Hans Lindstrøm deltager og vil blive foreslået 

som dirigent på dagen. 

Thomas Cleve og Majbritt Kjærulff genopstiller begge, såfremt der fortsat er behov for deres 

kompetencer i bestyrelsesarbejdet. 
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Torben Ragnvald genopstiller gerne som suppleant. 

Det aftales, at der umiddelbart efter generalforsamlingen skal udsendes pressemeddelelse 

eller evt., hvis vi kan få pressen til at komme til vores generalforsamling. Claus følger op. 

 

7) Årsmøde Erhvervsklubben 2018  

 

Årsmøde er 17. april 2018 kl. 19. Christian Ulrich er på valg. 

Der er endnu ikke udsendt invitation. Dagsorden udsendes af Claus. 

 

8) Udsmykning af huset 

 

Claus er i gang med en ny plan for dekorering. Skiftende udstillinger ophører og der vil blive 

mere fokus på fotografier af vores egne aktiviteter. 

Der kommer også close-up billeder fra aktiviteter i cafeen, i køkkenet, møder i 

frimærkeklubben ect. 

Alle nuværende billeder skiftes ud med billeder af bl.a. Tim Kileborg Jensen. Claus sørger for 

skriftlig aftale om copyright m.v. 

Der er foreløbigt ikke afsat økonomi til projektet. 

Thomas spørger ind til projektet med LED-skærm. Det er undersøgt, at det ikke kræver 

byggetilladelse, når LED-skærme opsættes indvendigt i huset. Claus og Thomas følger op, 

herunder i forhold til økonomi og evt. mulighed for at søge fonde. 

Thomas foreslår at næste uges program annonceres i klikrammer på udvalgte steder i 

huset. Det er vigtigt, at vi også fokuserer på fremtidige arrangementer, i udsmykningen. 

 

9) Evt. 

 

Claus og Christian har møde med Cafe KoK 4. april 2018.  

Forpagtningsaftale skal drøftes. 

 

Medarbejdernes beklædning drøftes. Det aftales, at Nadja får et navneskilt og ikke behøver 

at bære Borgerforeningens generelle arbejdstøj.  

Alle andre skal fortsat bære Borgerforeningens tøj, når de er på arbejde. Claus følger op. 

 

 

 

Referat: Majbritt 

 

 

 

17.45 – 18.10   Bestyrelses ”halve time” 

18.10 – 18.30   Opsamling med Claus 

 


