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Svendborg 3. januar 2017 
Referat godkendt 7. februar 2017 

 
  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 3. januar 2017 kl. 16 
 

Inviteret: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian 
Ulrich, Poul Erik Andersen, Thomas Cleveland, Kim Nielsen, Majbritt Kjærulff og 

Torben Ragnvald 
Afbud: Torben 
 

 
1) Godkendelse af dagsorden samt referat 

Dagsorden d.d. og referat fra sidst møde godkendes. 
 
2) Velkommen 

Kjell ønsker godt nytår og byder velkommen. 
 

3) Orientering 
 

 
Claus orienterer om seneste nyt på Kulturtorvet.  
Christian og Claus har samarbejdsmøde med Cafe Kok på fredag, bl.a. mhp. 

cafeens anvendelse af Kulturtorvet samt evaluering af arrangementer i december, 
der desværre ikke alle var koordineret optimalt. 

 
 

Der monteres en dørpumpe. Firmaet, der monterer den giver 2 års garanti. 

 
 

Magasin 2017/#1 udleveres. Vi har annonce med på sidste side. 
Claus undersøger hvad kriterierne er for at blive nævnt under ”Vi anbefaler”. 
 

 
Dato er 9. maj 2017 kl. 19 og årsmøde i Erhvervsklubben er 2. maj 2017 kl. 19. 

Majbritt, Kjell, Christian samt Poul-Erik er på valg. 
Bestyrelsesmøde 2. maj kl. 16 afkortes. Claus sørger for lidt mad mellem møderne. 
Indtil da er der bestyrelsesmøder den første tirsdag i februar, marts, april og maj. 

De som ikke ønsker genvalg melder ind senest på næste bestyrelsesmøde. 
 

 
Stolene er leveret og kan ses i Guldsalen. Der mangler dog lige det sidste med 
vogne til transport af stolene. 

 
4) Økonomi 

 
 

Et foreløbigt regnskab er modtaget fra revisor. Det viser et mindre overskud. 
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Vores egne arrangementer i 2017 er ved at være booket, bl.a. Anne Linnet og en 
kunstner, der tiltrækker et lidt yngre publikum. Det bliver nogenlunde samme antal 

egne koncerter som i 2016. Der satses i øvrigt på flere eksterne arrangører. 
 
4) Personale 

Intet nyt. 
 

5) Årskalender 2017 
Bestyrelsesmøder, frekvens og indhold drøftes, herunder rammer og retning. 
Der ønskes hurtigere orientering fra Claus, meget gerne pr. mail, når fx der er 

klager eller andet, som bestyrelsen bør være orienteret om. 
Der opfordres desuden til at Claus ’bruger’ bestyrelsesmedlemmerne mere fx i 

forhold til sparring omkring markedsføring, arrangementer m.v. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes som et visionsmøde, inkl. evaluering af 2016. 

Claus og Christian er tovholder. 
 
7) Forslagskasse 

Intet nyt. 
 

8) Nyt fra arbejdsgrupperne 
 

 

 
Lugtgene og fugtbekæmpelse i ”teknikgangen” 

Anlæg etableres i næste uge. Der har d.d. været fjernsyn på. Muligvis er der to 
afløb, der ikke er afdækket som de bør, bl.a. fra et gammelt toilet, der ikke 
længere er i brug. Der arbejdes videre med afdækning og evt. udbedringer. 

 
 

 
1. Vip arrangementer 2017 
Erhvervsklubbens medlemmer inviteres til Havnefesten 1. juli 2017. Der 

arbejdes pt. på samling før og under festen et sted i nærheden af havnen, fx 
Maritimt Center. Claus undersøger mulighederne. 

Big Fat Snake bliver efterårets VIP arrangement for erhvervsklubben. 
 
Fællesskabsfølelsen generelt for sponsorer og almindelige medlemmer drøftes. 

 
9) Eventuelt 

 
Thomas foreslår at undersøge, hvilke muligheder der er for markedsføring vha. fx 
LED-skærm i et af de store vinduer på Kulturtorvet. Det aftales at Thomas 

afdækker mulighederne. 
 

 
 
Efter dagens møde afholder bestyrelsens halve time kl. 18-18:30, hvorefter der er 

mad i restauranten. 
 

 
Referat: Majbritt 


