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Svendborg d. 15. januar 2012 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, 
tirsdag d. 3/1 2012 – kl. 17.00: 
 
 
Tilstede: Kjell Laursen, Majbritt Kjærulff, Peter Larsen, Jens Thusgaard Jytte Aagaard, Finn 
Høffner, Jeanett Maagaard, Johan Groth og Jan Aaskov. 
 
 

1. Velkommen 
 

Kjell Laursen bød velkommen. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   

Referatet blev godkendt med et par præciseringer af samarbejdspartnerne omkring nye 
tiltag på kulturtorvet. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Generalforsamlingen afholdes ons. d. 9. maj kl. 19.00 i guldsalen 
Erhvervsklubbens årsmøde afholdes ons. d. 2. maj i Spejlsalen 
 
Der er nu 100 tilmeldte fra erhvervsklubben til Kim Larsen d. 10. marts.. erhvervsklubben 
har fået adskillige nye medlemmer og har nu over 80 medlemmer. 
 
Formanden er desværre forhindret i at deltage i næste møde. 
 
 

4. Siden sidst 
 

 Generel orientering 
 

Det har i igen været en travl periode op til jul, hvor vi har haft reception på 
kulturtorvet, juletræsfest for børn m/ forældre og bedsteforældre, julekoncert, 
juleblues samt en vellykket julefrokost for de frivillige, bestyrelsen og det faste 
personale.  
 
I denne uge gør tømreren arbejdet færdigt i køkkenet og Vesla laver om på Terrazo 
belægningen i kælderen, inden vi starter op med en stor nytårskur for Udvikling Fyn 
og Rock & Roots arrangementet søndag d. 8. januar. I næste uge forventer vi også 
at at starte på renoveringen af 2. sal, få opsat bimålere i køkkendepot og for 
fadølsanlæg samt ændre indblæsningen for ventilationen i guldsalen. 
 

 

 Økonomi – økonomioversigt og arrangementsregnskab 
 
Økonomien blev gennemgået og det tegner til et resultat, der er lidt bedre end 
budgetteret. Arrangementsregnskabet viser også, at efteråret er gået bedre end 
foråret. 
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5. Virksomhedsplan 2012 og forslag til budget 
 

Virksomhedsplanen blev gennemgået, endelig tilrettet og vedtaget. Budgettet blev 
gennemgået og på et enkelt punkt opjusteret (leje-indtægter) – set i lyset af resultatet for 
2011 – samt endelig vedtaget. 

 
6. Nyt fra arbejdsgrupperne  

 
Udstillingsgruppen: En ny udstilling er kommet op på gallerigangen og i galleriet. En 
fotoudstilling åbner ligeledes på kulturtorvet. 
 
Palle Rhode fra Svendborg festdage er kommunens nye mand på kulturtorvet. 
 
Driftsgruppen vil arbejde på at få lavet en vedligeholdesplan. 
 
Dekorationsgruppen foreslår et nyt bord og nye stole ved ældresagens kontor. 
  

7. Nye Aktiviteter og tiltag 
 

Den nystiftede forening Svendborg Blues’n’Roots arbejder på at skabe en blues og roots 
festival i Svendborg i den første weekend i maj – også med et internationalt navn. 
Festivalen skal afholdes på Strandlyst og i Borgerforeningen. Strandlyst har allerede lovet 
at hjælpe med underskudsgaranti og bestyrelsen blev enige om at hjælpe initiativet i gang 
med en underskudsgaranti på op til 15 honorarklip, såfremt vor ansøgning til 
kulturstyrelsen på 150 honorarklip bevilges. Der er som modydelse gratis adgang til 
festivalen for erhvervsklubben. Det passer ind i vort program og vi får i foråret ikke brugt 
alle klip, hvis vi ikke går ind i projektet. Underskudsgarantien er således udgiftsneutral for 
Borgerforeningen. 
 

8. Personale, frivillige og café – herunder parkeringstilladelser i 2012 
 

Personale: Mads Andersen Wellejus har i januar sit sidste skoleophold på 14 dage 
 
Frivillige: Vi har møde med de frivillige på søndag, hvor vi vil besætte vagter for januar og 
februar. Jens Thusgaard foreslog, at der indstiftedes en pris som årets frivillige 
medarbejder. 
 
Café: Intet nyt 
 

9. Eventuelt 
 

Peter Larsen foreslog, at vi foretog en udflugt til et andet kulturhus for at få inspiration. 
Undertegnede oplyste, at vi netop fra Hans Jørgen Jensens svoger havde fået tilbud om at 
se Musikhuset i Esbjerg, hvor han er scenemester. Det kan kombineres med et besøg i 
Tobakken, hvor undertegnede kender ledelsen. Turen skulle så være for bestyrelsen og 
det daglige personale. Efterfølgende har vi nu et foreløbigt udspil: fredag d. 24. februar, 
hvor vi efter rundvisningen er inviteret til at opleve Sanne Salomonsen i Musikhuset. 
 
Det nye halvårsprogram bliver leveret fra trykkeren på fredag. 
 

Mvh 
 
Jan Aaskov 
referent 


