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Svendborg 4. december 2019 
Godkend på bestyrelsesmøde 7. januar 2020 

 

Referat - Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Tirsdag 3. december 2019 kl. 16.00 

Inviteret: Johan Groth, Christian Ulrich, Ulrik Feveile, Thomas Cleveland, Kim Nielsen, Majbritt 
Kjærulff og Rikke Starbæk 

Øvrige deltager: Claus Bjerregaard 

 
1) Velkommen v/ formanden 

Christian byder velkommen. 

 

2) Bestyrelsens halve time (Claus deltager ikke i dette punkt) 

Skabeloner til MUS drøftes på bestyrelsesmøde 7. januar 2020. Eksempler medbringes. 

Punktet refereres i øvrigt ikke. 

 

3) Godkendelse af dagsorden 3.12.2019 og referat 5.11.2019 godkendes 

Som opfølgning på møde med Bo Bomuld så er der lavet en aftale. Formålet er at få 
identificeret Borgerforeningen Kulturhus Svendborgs sjæl, mhp. et generelt løft af vores 
identitet. Materialet skal bl.a. bruges i forbindelse med 10-års jubilæet. 
 
Opfølgning på hængepartier fra indeværende års bestyrelsesmøder er i gang. 
 

4) Garderobe i teater. Løsningsforslag. 

Claus fremlægger problemstilling. 

Der må ikke medbringes overtøj, store tasker m.v. til arrangementer i de forskellige sale. Vi 

ønsker at yde en god ensartet service, hvor man kan aflevere sit overtøj i en bemandet 

garderobe. Vi beslutter at indføre betalt garderobe i teateret, som vi har det i BF. I først 

omgang som forsøg. 

 

5) Fejring af 10 år 

Et meget fint oplæg er sendt til alle. Der arbejdes videre på jubilæumsprogrammet for 
2020. 
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6) Økonomi 

Medlemsmodel for private. Emnet udsættes til efter vi har modtaget materiale fra Bo 
Bomuld.  Se i øvrigt Vedtægter for Borgerforeningen Kulturhus Svendborg § 3 og 4. Direkte 
link: https://www.kulturhussvendborg.dk/dokumenter/Vedtaegter/Vedtaegter-
Borgerforeningen-Svendborg-2015.pdf  
 
Claus følger op på regnskab og de hængepartier, der er i forhold til indgåelse af den ny 
forpagtningsaftale med KoK. 
 
Regnskab eftersendes. 
 

7) Teatersamarbejde 

- Borgerforeningens repræsentanter i teaterets bestyrelse 

- Emner til 5 medlem af teaterets bestyrelse 

Der skal findes to medlemmer i Borgerforeningens bestyrelse til teaterets 
generalforsamling i marts. 
 
Claus eftersender materiale. 
 

8) Eventuelt 

 

Fællesspisninger for Krudtugler går fint. 

 

Generelt vil vi gerne støtte op om initiativer i kommunen. 

Vi er blevet CittaSlow certificeret. 

Julebelysningen er vi del af. Næste år vil vi gerne endnu mere julebelysning ved 

Borgerforeningen, evt. del af 10-års jubilæum. 

 

Program for 2020 drøftes. Der mangler arrangementer for dem under 30-40 år. Rikke laver 

liste med forslag. Vi spørger rundt i vores omgangskreds og kommer også med input til 

inspirationslisten. 

 

Der er indkøbt julegaver, som afhentes på kontoret hos Claus. 

 

Parkeringskort 2020 er klar. 

 

Næste møde 7. januar 2020 kl. 16. 

 

 

 

 

Referat: Majbritt Kjærulff 
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