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Svendborg 5. maj 2013 
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 30. april kl. 17 i Borgerforeningens personalerum. 
 
Deltagere: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Finn Høffner, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, Majbritt 
Kjærulff, Johan Groth, Peter Larsen og Jeanett Maagaard 
 
 
1. Velkommen v/ Kjell 
 
2. Gennemgang af referat fra 2. april 2013 og opfølgning 

 
Svendborg Kommune trækker sin repræsentation ud af bestyrelsen for Borgerforeningen og 
flere andre selvejende foreninger. Peter Larsen har ikke nyt, men opfordrer til at emnet kan 
drøftes med Udvalget for Kultur og Planlægning, når de kommer på det årlige besøg i 
Borgerforeningen, efter sommerferien. Peter sender dato til Kjell, der laver invitation. 
 

3. Meddelelser 
 

Fra formanden: 
Claus er blevet præsenteret for forskellige samarbejdspartnere og der har bl.a. været møde  

 med borgmester Churt Sørensen. 
 
Møde i Erhvervsklubben 6. maj kl. 17.30: Kjell udsender invitation og bestiller forplejning.  
 
Generalforsamling 8. maj kl. 19:  
Claus sørger for at medlemslisten er ajourført samt at der er flere farver stemmesedler, en til 
valg af bestyrelse og til evt. forslag. Claus sørger for kaffe, småkage, vand m.v. til alle.  
Johan fremlægger regnskab 2012 samt budget 2013. 
Jeanett og Jytte får trykt medlemskort til alle medlemmer, så de kan udleveres på 
generalforsamlingen.  
Medlemslisten ajourføres og meget gerne med e-mail adresser. Der er 2 frivillige 
medarbejdere på vagt. 
Medlemmer kan stemme med maks. 2 fuldmagter jf. vores vedtægter. 
   
Fra daglig leder: 
 
Møde om honorarstøtte i Kultur, Plan og Erhverv 22. april: Claus har været til et møde, som 
Birgitte Skriver havde indkaldt til mhp. indsigelser i forbindelse med et oplæg om fordeling af 
honorarstøtte. Det er Kultur og Plan Udvalget, der har bedt om principper for tildeling af 
honorarstøtte. Peter forventer politisk behandling august/september.  
 

4. Siden sidst 
 

Generel orientering: 
 
Kulturelt Samråd: Majbritt deltog i samrådets møde 15. april og oplyser, at Kulturelt Samråd 
holder deres møde i Borgerforeningen 10. juni kl. 19. Claus byder velkommen og besvarer 
spørgsmål m.v. Borgerforeningen vil meget gerne samarbejde med det øvrig kulturliv og ser 
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frem til besøget, hvor der også vil blive mulighed for en rundvisning. 
Peter Larsen oplyser, at der er indgået et samarbejde med Shopping Svendborg, som bl.a. 
skal kortlægge årets større begivenheder. Det skal ske i samarbejde med Kulturelt Samråd. 
 
Økonomi v/ Jens 
 
Jens oplyser, at arrangementsregnskab for 1. kvartal forventes klar medio maj. Ligeledes 
perioderegnskab for 1. kvartal. Det aftales at vores revisionsfirma gennemgår 
perioderegnskabet. Jens forventer vi regnskabsmæssigt er med 1. juni 2013, hvorefter Claus 
overtager alle daglige økonomifunktioner.  
Der er fortsat meget OBS på økonomien, hvorfor alle udgifter holdes på et minimum. 
 
Regnskab 2012: Johan gennemgik regnskab, som han også fremlægges på den kommende 
generalforsamling. 

 
5. Nyt fra arbejdsgrupperne, bl.a.: 

Driftgruppen v/ Jens: Der har været afholdt møde med Kulturcafeen. 
FaceBook-gruppen v/Majbritt: Borgerforeningen har fået egen profil YouTube – direkte link er 
www.youtube.com/borgerforeningen. Alle er velkomme til at sende optagelser – også 
mobilklip - til Claus, der evt. redigerer klip og sørger for upload på YouTube. På sigt vil flere 
sociale medier blive inddraget i markedsføringen. 
Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell: Det er valgt at omkostninger til annoncering halveres i en 
periode. Kjell laver billedmateriale til infostander på Johannes Jørgensens Vej. Der arbejdet 
på en mediestrategi for 2. halvår, sammen med Claus og Finn. 
Medlemsgruppen v/ Jeanett: Medlemskort er under udarbejdelse og Claus er i gang med en 
skabelon til medlemsbreve. 
Indretnings- og udsmykningsgruppen v/ Kjell, Jytte og Majbritt: Der er intet nyt. 
Udstillingsgruppen v/ Jytte: Der er stor mangfoldighed og mange forskellige udstillinger. Nye 
udstillinger er på vej. Jytte opfordrer til at kigge forbi. 

 
6. Personale, frivillige og café 

 
Der er sommerudflugt 22. juni 2013 for frivillige medarbejdere, personale og bestyrelse. 
Invitation er udsendt. 
 

7. Eventuelt 
 
Jytte præsenterer et oplæg om ”Værd at vide om Borgerforeningen”. Jytte sender oplæg til 
Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell. 


