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Svendborg 4. september 2013 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 3. september 2013 kl. 17 i Borgerforeningens personalerum. 
 

Deltagere: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Finn Høffner, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, Majbritt 
Kjærulff, Johan Groth og Peter Larsen 
Afbud: Jeanett Maagaard 
 
1. Velkommen v/ Kjell 

 
2. Godkendelse af referat fra 6. august 2013 og evt. opfølgning 

Referat godkendt. 
 

3. Meddelelser/orientering 
 

Fra formanden: 
Claus og Kjell har været til møde med Udvalget for Kultur og Planlægning 23. august 2013. 
Samarbejdsaftalen med kommunen blev godkendt, og forhold omkring Borgerforeningens 
kommende vedtægtsændringer blev drøftet, hvilket er en afledt konsekvens af Byrådets 
beslutning om at trække kommunal repræsentation ud af bestyrelser, råd m.v., hvor 
repræsentationen ikke er lovmæssigt betinget. 
På mødet blev der også givet udtryk for, at der er tilfredshed med driften af byens kulturhus. 
Kjell er tovholder i forhold til sammensætning af bestyrelsen samt evt. ændring af vedtægter. 
   
Fra daglig leder: 
Arrangementsoversigt som er fremsendt af Claus gennemgås. Desuden program for forår 
2014, som er under planlægning. 
Arrangementet med Bent Fabricius-Bjerre var vellykket, set i lyset af en uge fyldt med 
arrangementer i anledning af SVEND13, hvor Borgerforeningen aktivt har deltage med 
mange arrangementer. 
Claus har sat den ny hjemmeside i drift. Kommentarer og bemærkninger modtages gerne. 
 

4. Siden sidst 
 

Økonomi v/ Jens og Claus 
Regnskab for 1. halvår forventes godkendt, af revisor i løbet af 1-2 uger. Claus fremsender 
halvårsregnskab til bestyrelsen i god tid inden næste bestyrelsesmøde.  
 
Kulturbutik og Kulturtorv v/Majbritt 
Majbritt orienterer om, at den første måned er forløbet fint. Frivillige medarbejdere har 
varetaget næsten alle vagter og det forventes, at Kulturbutikken i løbet af efteråret bliver 
selvkørende. Majbritt har foreløbigt ansat to nye frivillige medarbejdere, og forventer inden 
længe at ansatte 1-2 mere, til Kulturbutikken. 
Der er ros for arbejdet med både Kulturbutikken og Kulturtorvet, hvor der hver dag sker nyt, 
bl.a. er Borgerforeningens Strikkecafé startet op igen, efter sommerferien. Strikkeklubben er 
efterhånden veletableret og der er stor tilslutning, i sidste uge mere end 20 deltagere.  
Onsdag 4. september starter Borgerforeningens Skakklub på Kulturtorvet, både for nye og 
øvede spillere. Kurt Phillipsen er tovholder. Alle er velkommen. 
Kun et begrænset antal netbrugere kan benytte Free Wi-Fi ad gangen. Dette er ikke 
tilfredsstillende, hvorfor Claus er i gang med at undersøge muligheder for fibernet. 
Navn på vores netværk ændres fra Kulturcafeen til Borgerforeningen. 
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5. Nyt fra arbejdsgrupperne, bl.a.: 

 
Driftgruppen v/ Finn 
Finn redegør for aktiviteter i Kulturcafeen, og orienterer kort om den daglige drift. Der er 
planlagt Vildtaften 5. oktober og julefrokost hhv. 29. november og 7. december 2013. 
Arrangementerne markedsføres i samarbejde med Borgerforeningen.  
Jens er i gang med at indhente tilbud på forbedring af forhold ved håndvakse på toiletter i 
kælder samt renovering af gulv ved den gamle hovedindgang, mod Fruestræde. 
 
FaceBook-gruppen v/Majbritt. 
Der har været ½-års møde i arbejdsgruppen. Principper er revideret og kan ses på 
www.borgerforeningen.info. 
 
Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell 
Der arbejdes fortsat på en mere målrettet strategi. 
 
Medlemsgruppen v/ Jeanett 
Claus har udsendt nyhedsbrev nr. 2, som eftersendes til bestyrelsen. Nyhedsbreve lægges 
på hjemmesiden, og sendes fremover i pdf-format, inkl. til Erhvervsklubbens medlemmer. 
Claus har lavet en konkurrence ”Skaf et nyt medlem og få en gratis koncertbillet”, som er 
omtalt på hjemmesiden. 
 
Indretnings- og dekorationssgruppen v/ Kjell, Jytte og Majbritt 
Der er sket mange ting hen over sommeren, nye skilte m.v. er opsat. Hylder til væg 
v/indgang og v/BU Teateret leveres senere på ugen, til erstatning for de runde borde, der pt. 
anvendes. Der arbejdes fortsat med flow rundt i huset og generel oprydning, bl.a. i 
Guldsalsgangen. Næste møde er 4. september kl. 8:30. 
 
Udstillingsgruppen v/ Jytte 
Der er igen nye udstillinger i både Galleri og Gallerigang. Rød Zone tages ned sidst på ugen. 

 
6. Personale, frivillige medarbejdere og café 

 
Der er hver uge nye henvendelser fra flere interesserede, der ønsker at blive frivillig i 
Borgerforeningen. Majbritt har ansat 4 nye og forventer at ansætte 2-3 mere i 2013. 
 
Der afvikles førstehjælpskurser for alle ansatte, frivillige medarbejdere og bestyrelse. Claus 
udsender reminder og følger op, så vi får alle tre hold fyldt helt op. 
 
Vores kontormedhjælper har haft rund fødselsdag og i den anledning fået en gave fra 
Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg. 
  

7. Eventuelt 
 
Johan orienterer om momsfri udlejning af lokaler. Notat udleveres og det besluttes, at emnet 
drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
 
Forslagskassen tømmes:  
Det forslås bl.a., at Kulturcafeen begynder at sælger is og glade smil. Der er ros til cafeen for 
fantastiske drikkevarer. Der er også en undren over, at der tillades hunde i cafeen. Input 
drøftes med Kulturcafeen, på næste driftsmøde. 
Indretnings- og dekorationsgruppen vil se nærmere på et forslag om full size spejle på 
toiletter i kælder. 


