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Svendborg 4. juni 2014 

Møde nr. 6/2014 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 3. juni 2014 kl. 16 
 

 

Deltagere: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Finn Høffner, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, 

Johan Groth, Christian Ulrich, Thomas Cleve og Poul Erik Andersen. 

Afbud: 

 

1) Godkendelse af referat fra 6. maj 2014 og evt. opfølgning 

Kjell byder velkommen. 

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendes med enkelte rettelser. 

Mht. opfølgning på referat så arbejder Claus og Jens på forslag til oplæg om ændret 

anvendelse af Galleri. Claus oplyser, at han har bedt personalet om at komme med input, 

herefter sendes samlet oplæg til Indretnings- og dekorationsgruppen. 

Referat fra generalforsamlingen godkendes med enkelte præciseringer. Majbritt sørger for at 

Hans Lindstrøm underskriver og at referat kommer på hjemmesiden. 

 

2) Meddelelser/orientering: 

 

Fra formanden: 

Vores formand Kjell Laursen gennem en årrække blev genvalgt på generalforsamlingen i maj. 

Bestyrelsen tilkendegiver enigt, at det ønskes, at Kjell fortsætter som formand. Kjell takker for 

opbakningen og vil gerne fortsætte arbejdet. 

Finn Høffner er udtrådt af bestyrelse, men vil gerne deltage i arbejdet med fornyelse af 

forpagtningsaftale med Kulturcafeen. Det betyder, at Finn fremadrettet er med i den del af 

Driftsgruppen, som har med Kulturcafeen at gøre. 

Høringsbrev fra kommunen er modtaget. Det eftersendes til bestyrelsen. 

 

Fra daglig leder: 

Ordningen med fleksjob drøftes. Det er pt. ikke aktuelt for Borgerforeningen. 

 

3) Siden sidst: 

 

Økonomi v/ Claus 

Arrangementsregnskab gennemgås. 

Regnskab 2013 underskrives. Alle bestyrelsesmedlemmer får et eksemplar. 

Efter gennemgang af regnskab tilbyder Johan Groth, at han fortsat gerne vil deltage i 

bestyrelsesmøderne, som Borgerforeningens revisor. Deltagelse i bestyrelsesarbejdet er 

vederlagsfrit. Bestyrelsen takker Johan for opbakningen. 

 

Status på topprioriteringer v/Finn 

Finn overdrager skema og det aftales, at Claus sender årshjul til alle i bestyrelsen. 

 

Forslagskassen v/Majbritt 

Følgende forslag er indkommet: 

a) at terrassen gøres hyggelig, rar og indbydende 

b) at åbningstiderne øges i Kulturcafeen 

Det aftales, at Indretnings- og dekorationsgruppen primo 2015 vil udarbejde plan for 
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nyindretning af terrassen. Det og åbningstider drøftes ligeledes med Kulturcafeen i forbindelse 

med fornyelse af forpagtningsaftale. Dette arbejde påbegyndes efterår 2014. 

 

4) Nyt fra arbejdsgrupperne: 

 

Driftgruppen v/ Jens 

Projektet med renovering af toiletter i kælder er fortsat i gang. Indretnings- og 

dekorationsgruppen involveres, når forslag til materialevalg og priser er indhentet. 

Marmorgulv ved den gamle hovedindgang skal renoveres. Claus og Jens arbejder på samlet 

løsning i forbindelse med ny anvendelse af Galleri, idet der generelt mangler lagerplads. Der 

ønskes en sammenhængende optimal anvendelse af areal ved gammel hovedindgang, pladsen 

til scenen, trappe til Galleri, nuværende Galleri og lille depotrum i Galleri. 

Forpagtningsaftale med Kulturcafeen ophører 31. juli 2015. Arbejdet med genforhandling af 

forpagtningsaftale med cafeen startes op september 2014. 

Det aftales, at der ikke igangsættes større renoveringsopgaver, uden forudgående aftale, og 

opgaver/indkøb større end 5.000 kr. aftales på forhånd. 

Finn foreslår, at der bliver lavet en virksomhedsplan. Det drøftes på næste møde. 

 

Erhvervsklubben v/ Finn 

Der er afholdt møde tidligere i dag. Finn har overdraget arbejdet til de nyvalgte i 

Erhvervsklubben. Der er fortsat stor opbakning og fortsat medlemsfremgang i klubben. 

 

Arrangementsgruppen v/ Claus. Intet nyt. 

 

FaceBook-gruppen v/ Majbritt 

Der er nu 2.959 der synes godt om www.facebook.com/borgerforeningenkulturhussvendborg. 

Der er halvårsmøde i arbejdsgruppen før sommerferien. Claus deltager. 

Det aftales, at nyt på Borgerforeningens YouTube-kanal skal lægges på FaceBook. Claus 

sender link til Majbritt, når der er nye klip på YouTube, på samme måde som arbejdsgruppen 

modtager andet nyt, der skal formidles på FaceBook, fx pressemeddelelser. 

 

FrivillighedsGruppen v/ Claus 

Næste møde i august 2014. Der er indbudt 7 nye frivillige medarbejdere. Bestyrelsen skal 

inviteres og er velkommen til at deltage. 

Brand- og førstehjælpskurser gennemføres i oktober. Claus indbyder bestyrelsesmedlemmer, 

der endnu ikke har deltaget. 

 

HistorieGruppen v/Majbritt 

Starter op igen i august. Majbritt indkalder til opstartsmøde. 

Bog om Borgerforeningens historie drøftes. Kjell er tovholder og har ide om inddragelse af 

byens borgere i arbejdet, bl.a. interviews og erindringer. 

 

Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell 

Der gøres en ihærdig indsats for at markedsføre Borgerforeningen. Årsbudgettet er 250.000 

kr., bl.a. Ugeavisen Svendborg, Fyns Amtsavis, Radio Diablo og Scale. Effekten evalueres 

senere på året. Anvendelsen af info-standeren på Johannes Jørgensensvej drøftes. 

 

Medlemsgruppen v/ Claus 

Claus sender ajourført medlemsliste til bestyrelsen, med angivelse af hvem, der har betalt. 

 

Indretnings- og udsmykningsgruppen v/ Majbritt 

Der er aftalt to møder i arbejdsgruppen før sommerferien. 

Claus har drøftet fast udstilling på Kulturtorvet. Oplæg fra Claus drøftes på næste møde i 

arbejdsgruppen. 

 

http://www.facebook.com/borgerforeningenkulturhussvendborg
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Der efterlyses en projektbeskrivelse af projektet med dekorering af trappeopgang 

v/Teatergade. Der skal udarbejdes projektoplæg og søges midler til finansiering af bl.a. 

stillads. Det er Majbritts idé. Hun overvejer udarbejdelse af oplæg. 

 

Udstillingsgruppen v/ Jytte 

Udstilling med klovnebilleder på alle udstillingsvægge i Borgerforeningen er en stor succes. 

Noget lignende kan sagtens gentages næste år i forbindelse med Klovnefestival. 

Der kommer nye udstillinger 1. juli. Det skal koordinere med nye tiltag i Galleriet. 

 

Kulturbutik-gruppen v/ Claus 

Der var møde i arbejdsgruppen 20. maj 2014. Claus udsender referat til hele bestyrelsen, til 

orientering. 

 

Arbejdsgrupperne drøftes generelt. Vi skal blive bedre til at koordinerer arbejdsgrupperne 

imellem og der skal løbende laves skriftlige gennemtænkte oplæg, før ideer behandles på 

bestyrelsesmøderne. 

Beskrivelse af arbejdsgrupperne skal revideres. Claus og Majbritt udarbejder oplæg til 

efteråret. 

 

5) Personale, frivillige medarbejdere og café 

Borgerforeningens sommerudflugt 21. juni. Alle er velkommen. 

 

6) Eventuelt 

 

Der er kæmpe tak til Finn for et stort arbejde i bestyrelsen. Finn får overrakt en kurv med 

diverse godter som tak for indsatsen. Finn takker for 4 gode år. 

 

Næste møde 3. september 2014. 

 

Efter dagens møde er der lidt mad i Kulturcafeen og bestyrelsen afholder herefter 

”Bestyrelsens halve time”. 

 

Referat: Majbritt  


