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Svendborg 3. december 2013 
 
 
 
Referat til bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 3. december 2013 kl. 17 i Borgerforeningen, mødelokale 2 
 
 
Deltagere: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Finn Høffner, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, Majbritt 
Kjærulff, Johan Groth, Peter Larsen og Mads Steffensen 
 
 
1. Velkommen v/ Kjell 

 
2. Godkendelse af referat fra 5. november 2013 og evt. opfølgning 
            Referat godkendes uden bemærkninger 

 
3. Meddelelser/orientering 

 
Fra formanden: 
Q-Park har opsat nyt skilt og der er nu mulighed for at gæster og kunder til byens 
forretninger kan parkere ved Borgerforeningen, uden for kommunens almindelige åbningstid. 
   
Fra daglig leder: 
Der er læst korrektur på det ny program. Claus står inde for, at alle datoer, billetpriser, 
opstillinger og tidspunkter er 100% korrekte. Program 2014 går nu i trykken. 
Arrangementer er lagt på hjemmesiden. 
 
Der er ferielukket i Kulturcafeen og Kulturbutikken fra 22. december. Kontoret har åbent i den 
faste træffetid kl. 11-15 på alle hverdage. Første arrangement i det nye år er 2. januar. 
Afslutningsdag er 21. december, hvor der er buffet og musik i Kulturcafeen. 
 
Billetgebyr er som fastsat på bestyrelsesmøde juni 2013. 
Altså kr. 10 ved køb af billet i Kulturbutikken, 20 kr. ved køb Sydfynsbilletten og kr. 30 ved 
køb af billet ved entre. Fejl med 8 kr. i Kulturbutikken er rettet. 
 
Tilmelding til nyhedsbrev sker via www.borgerforeningen.info 
 
Parkeringstilladelser er udleveret til personale, Kulturcafeen, BU-Teater og tovholderne i 
Arbejdsgrupperne. De kan bruges når man er i huset. 

 
4. Siden sidst 

 
Økonomi v/ Jens og Claus (bilag er fremsendt af Claus inden møde) 
Jans og Claus har forenklet arrangementsregnskab, der gennemgås.  
 
Det aftales, at Claus får arrangementsregnskaber ajourføres med tilbagevirkende virkning, 
for 2010, 2011, 2012 og 2013, så regnskaberne er sammenlignelige. Samtlige regnskaber 
sendes til bestyrelsen til møde i januar eller evt. februar 2014. 
Der er et underskud på knap 100.000 på arrangementer for 2. halvår 2013. Det forventes at 
resultatet for 1. halvår 2014 forbedres væsentligt. 
Honorarstøtte forventes primo 2014. 
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Forslagskassen 
Der er ikke indkommet noget nyt. 

 
5. Nyt fra arbejdsgrupperne, bl.a.: 

 
Driftgruppen v/ Finn  
Der har været møde med Albani, som optakt til at vores genforhandles sommer 2015. 
Plade på facaden, der faldt af i stormen og flere andre løse plader er sat fast. 
 
Arrangementsgruppen v/Claus 
Til juletræsfesten er der solgt ca. 130 billetter, heraf er ca. 50 inviteret via Rotary Sydfyn. 
Ullemose Æbler har sponsoreret æbler og Kvickly øvrige ting til de traditionsrige godteposer. 
Claus sørger for at der sendes tak til sponsorerne. Der er tak til arbejdsgruppen, der har 
stået for pyntning af juletræ m.v. 
Majbritt orienterer om møde i Kulturelt Samråd, hvor valgmødet i november blev evalueret. 
Der er stor tilfredshed og der vil blive fulgt op med et nyt politisk møde, med det nye byråd i 
2014. 
 
FaceBook-gruppen v/Majbritt 
Mads inviteres med på næste møde. 
Claus sender alt pressemateriale, der går ud af huset cc Majbritt, så FaceBook-gruppen kan 
markedsføre alle vores begivenheder mere intensivt, dog uden at spame brugerne. 
 
Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell 
Claus har lavet den ny hjemmeside, der dog ikke fungerer helt efter hensigten. Den er lidt 
langsom og fungerer ikke på iPad m.v. Det arbejdes der på. 
 
Medlemsgruppen v/Jytte, Claus og Mads 
Claus arbejder på medlemsfordele, nye medlemskort m.v. Alt er klar 1. januar, inkl. 
konkretisering af det praktiske omkring både medlemsfordele og medlemskort. 
 
Indretnings- og udsmykningsgruppen v/ Kjell, Jytte og Majbritt 
Der er købt sofa og stole. Claus sørger for oprydning i bandsupport, så rum kan tages i brug. 
Rum vil igen kunne bookes til møder. 
 
Udstillingsgruppen v/ Jytte 
Der efterlyses kunstnere med skulpturer, der kan udstilles i de store vinduespartier. 
Der ønskes mere materiale om udstillingerne på hjemmesiden. 
 
Kulturbutik v/ Majbritt 
Det går fint og der er stor ros til de frivillige i butikken. Samarbejdet med kontoret fungerer 
godt. Der kommer flere og flere i både Kulturbutik og på Kulturtorvet, men der må gerne 
reklameres meget mere med aktiviteterne på 1. sal. Især kunne der godt komme nogle flere 
til skak den 1. onsdag i hver måned, næste gang 4. december 2013. 
Svendborg Frimærkklub starter op på Kulturtorvet i januar, hver anden torsdag. 
Til sidste strikkecafe var der knap 20 deltagere. 
Der kan nu købes plakater i Kulturbutikken for 25 kr. 
 
Majbritt efterlyser beskrivelser af alle arbejdsgrupper på hjemmesiden. 
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6. Personale, frivillige medarbejdere og café 

 
Der er tilmeldt 37 personer til julefrokosten. 
Næste frivillighedsmøde er 5. januar. 
 
Der er medarbejdersamtaler sidst på ugen. Drøftelse af skjorter. 
Stolevogn købes i januar.  
Tak til Tryg Fonden for medvirken til afvikling af førstehjælpkurser for personale, frivillige 
medarbejdere og bestyrelse. Vi har et kursus til gode, som Claus vil få afviklet senere. 

 
7. Eventuelt 

 
Det har i arbejdsgrupperne været drøftet at evaluere bestyrelsesmøderne, efter hvert møde,  
hvor daglig leder ikke deltager. Dette iværksættes. 
Bestyrelsesmøderne starter kl. 17 og vi forsøger at slutter kl. 18:30, senest kl. 19. 
Johan deltager fortsat gerne i bestyrelsesarbejdet, som vores revisor, hvilket hænger fint 
sammen med fortsat ønske om stram styring af økonomien. Der er tak til Johan for  
opbakningen. 
Peter orienterer om valget, det ny byråd og hans nye arbejde i Svendborg Idrætscenter.  
Birgit Hedegaard vil fortsat være vores kontaktperson, bl.a. i tilknytning til samarbejdsaftalen  
med kommunen. Hun får kontor på biblioteket og får Birgitte Roslev som ny chef. 
Kjell takker Peter for 4 år i bestyrelsen. Der har været turbulente perioder, men samlet set  
har der været et godt samarbejde. Peter kvitteres med et par flasker god julevin. 
 
Referat: Majbritt 
 

 


