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Svendborg 6. oktober 2020 

                                                                                  Godkendt 1. december 2020 

 

  

 

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Tirsdag 3. november 2020 kl. 16. 

 

Inviteret: Johan Groth, Christian Ulrich, Ulrik Feveile, Thomas Cleveland, Kim Nielsen, 

Majbritt Kjærulff og Rikke Starbæk 

 

Øvrige deltager: Claus Bjerregaard 

 

Afbud: Johan og Rikke  

 

 

 

1) Velkommen v/formanden  

 

Christian byder velkommen.  

 

Afvikling af arrangementer med eksterne leverandører håndteres på den måde, at vi i god 

tid forinden tjekker med arrangør, at der er styr på Corona-reglerne. Det er arrangørens 

ansvar, når de lejer sig ind, at corona-reglerne overholdes. Der har været en enkelt 

udfordring med en ekstern arrangør. Derfor vil vi fremadrettet spørger efter en salplan, så 

det tydeligt kan ses, hvordan billetterne er solgt og gæsterne placeret. 

Vi har altid en ansat som afvikler. 

 

2) Bestyrelsens halve time  

 

Vi drøfter arkivalier. Hvad vi er forpligtet til at bevare og hvor mange år. 

 

Der skal afholdes MUS med daglig leder. Det forventes at blive ultimo 2020 / primo 2021. 

 

Det aftales, at Claus udarbejder en beredskabsplan. 

 

3) Godkendelse af dagsorden samt referat 

 

Referat fra bestyrelsesmødet 6. oktober 2020 godkendes uden bemærkninger. Dagsorden til 

møde d.d. godkendes. 

 

4) Orientering 

 

• Nye restriktioner  

Kulturinstitutioner er ikke en del af de nye restriktioner. Der er lidt usikkerhed med 

arrangementer i Erhvervsklubben. Vi overvejer at aflyse de tre VIP-arrangementer, der er i 

resten af 2020. Claus følger op. 

 

• Afvikling/omlægning af arrangementer  

Der er tre arrangementer, som vi fortsat mangler at få booket om.  

Alt i alt fungerer omlægning af arrangementer fint. Der har være få dobbeltbookinger, som 

er løst tilfredsstillende. Vores gæster er generelt forstående. 

Garderobe fungerer fint. 
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• Hjælpepakker  

Erhvervsstyrelsen har sendt orientering om at afgørelse på vores ansøgning afventer pga. 

travlhed.  

 

• Kontoret   

Henriette har været i praktik i 4 uger. Hun er rigtig god til alt arbejdet med salg af billetter 

m.v. Vi beslutter at ansætte hende resten af året. 

 

• Frivillige  

Der er ansat en del nye frivillige. 

Vagtplan resten af året er udarbejdet. 

Arrangementet 7. oktober 2020 for personale, frivillige og bestyrelse er aflyst. 

 

5) Orientering om økonomi/status  

Der er bogført til og med oktober. Regnskab er pt. hos revisor. 

 

Der er indhentet tilbud på nye skilte og dekorering af vinduer. Pris kr. 20.000. 

 

Vi har også fået pris på skilt med BORGERFORENINGEN SVENDBORG TEATER. Vi mangler 

lige mål på skilt m.v. Claus undersøger og eftersender. 

 

Claus eftersender oplæg. 

 

6) Orientering om ny hjemmeside  

Tilbuddet fra UpTime er suppleret med en løbende søgeoptimering til en pris af kr. 1.800 pr. 

måned. Forventeligt det første års tid. 

 

Status er at tidsplanen holder og den ny hjemmeside lanceres primo januar. 

 

7) Evt. 

 

 

Der er møde med cafeen på fredag. 

 

 

 

 

Referat: Majbritt Kjærulff 


