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Svendborg 4. april 2017 

                                                                Referat godkendt på bestyrelsesmøde 2.5.2017 

  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Tirsdag 4. april 2017 kl. 16.00 

 

Inviteret: Kjell Laursen, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian Ulrich, Poul Erik Andersen, 

Thomas Cleveland, Kim Nielsen og Majbritt Kjærulff, Torben Ragnvald 

Afbud: Thomas og Poul Erik 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden samt referat 

Dagsorden d.d. udsendt af Claus samt referat fra møde 7. marts 2017 godkendes. 

 

2) Velkommen 

Kjell byder velkommen. Der er mange gode koncerter, senest Lis Sørensen koncerten. 

Generelt er der stor ros for vores koncerter. 

 

Mht. Lis Sørensen har der været et par forespørgsler på vores FaceBook profil, bl.a. om vi 

må offentliggøre videoer og billeder fra koncerten. Det er aftalt på forhånd med kunstner, 

så det burde ikke være et problem, men Majbritt følger op i forhold til den ny Persondatalov 

om det er ok at offentliggøre billeder og videoer, som vi gør nu. 

Der er også en, som nævner, at der er mange folk der snakker under koncerterne. Det er vi 

enige i, men tænker også, at det er en del af ’festen’, når det er stå koncerter. Mht. Lis 

Sørensen tilfældet, så er udfordringen måske, at mange er vant til at koncerter med Lis 

Sørensen normalt er sidde koncerter. Kun 4 steder ud af hendes turne på i alt 30 koncerter 

er stå koncerter og disse steder er nøje udvalgt, fordi forholdene egner sig til det. Det har 

både fordele og ulemper. 

 

Årsmøde i Erhvervsklubben drøftes. Vi er enige om, at der ikke laves noget særligt 

arrangement den aften, da Erhvervsklubben er inviteret til Havnefesten. Der vil blive 

serveret snitter og drikke. 

 

 

3) Økonomi  

 Regnskab 2016   

 

Næste år skal der være bedre styre på regninger, der kommer ultimo december, så 

regnskab er endeligt lidt tidligere, end det har været tilfældet i år.  

Regnskab 2016 viser et overskud på knap 50.000 kr. samt tilfredsstillende egenkapital og 

likviditet. Nærmere herom på den kommende generalforsamling. 

 

Det drøftes om der i 2017 skal investeres i kunst. Der tages beslutning senere på året. 

Det aftales, at der i forbindelse med årsregnskab skal udarbejdes en inventarliste med fotos 

af kunst, møbler og andet inventar. Der findes allerede en liste med teknisk udstyr. 

Claus er ansvarlig for udarbejdelse og sætter opgave i årskalender, så listerne fremadrettet 

ajourføres årligt. Listerne tilsendes bestyrelsen til orientering når de foreligger. 

 

Christian gør opmærksom på, at der er fejl i Arrangementsregnskab. Det ajourføres til 

næste gang. 

 

4) S.K.I.  

 Orientering 

 

Claus orienterer om samarbejdsaftale. Vi hører nærmere, når der er nyt. 
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5) Telefon / Fiber 

 

 Orientering om tilbud 

 Beslutning om fremtidige ændringer 

 

Claus orienterer om status. Vi afventer beslutning. 

 

 

7) Eventuelt 

 

Tekst over den gamle Kulturbutik skiftes til Hall Of Fame elle lignende. Kjell laver forslag, 

som rundsendes pr. mail. 

 

Jytte spørger om billeder og andet der udstilles i Hall Of Fame skal forsikres. Claus oplyser, 

at Ulla Sonne selv sørger for forsikring. Det vurderes ikke, at fotografier er nødvendigt at 

forsikre, da det er vores egne. 

 

Claus orienterer om Hall Of Fame. Det er lidt en udfordring at skaffe billeder fra de første år 

med Svend, men der arbejdes på sagen, sammen med Svend / Svendborg Event. 

 

Der informeres om, at der er ny direktør i Svendborg Kommune for kulturområdet, der 

rykker fra direktørområde Erhverv Beskæftigelse og Kultur til direktørområde Børn Unge 

Kultur og Fritid. 

 

Når der ingen kommentarer er til udsendte bilag, så drøftes de ikke nærmere, bl.a. 

arrangementsregnskab m.v. 

 

Husk, at alle er velkommen til sende dagsordenspunkter til Claus, inden han udsender 

dagsorden ultimo ugen før. 

 

Claus har booket Birthe Kjær. Burhan G turnen er aflyst. 

 

Arrangementer på terrassen efterlyses. Claus følger op om der er noget planlagt. 

 

Hele huset inkl. cafeen er lukket 3 uger i juli. 

 

 

 

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

restauranten. 

 

PR for arrangementer der ikke er vores egne. Det drøftes hvordan de markedsføres bedre. 

Vi ønsker et oplæg fra Claus til næste bestyrelsesmøde. 

 

Der er ros til de frivillige, der altid har deres skjorter på, når de er på arbejde. 

 

 

Det besluttes, at bestyrelsens halve time fremover afholdes fra 17:45-18:10, og så bruges 

de sidste 20 minutter sammen med Claus, hvor eventuelle fokusområder kan drøftes. 

 

 

 

Referat: Majbritt Kjærulff 


