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Svendborg 4. februar 2020 

                                                     Referat er godkendt 3. marts 2020 

 

 

 

  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Tirsdag 4. februar 2020 kl. 16 

 

 

Inviteret: Johan Groth, Christian Ulrich, Thomas Cleveland, Kim Nielsen, Majbritt Kjærulff, 

Ulrik Feveile, Rikke Stabæk 

 

Afbud fra Christian og Thomas 

 

 

 

1) Velkommen v/ Claus 

 

2) Godkendelse af dagsorden samt referat 

Referat fra 7. januar 2020 godkendes. OBS på emner, der skal følges op på. 

Dagsorden d.d. tilføjes følgende under eventuelt: Budget 2020 samt opfølgning fra 

jubilæums-gruppen, herunder udkast fra Rikke, markedsføring i form af folder ect. 

 

Parkering drøftes næste gang, når Thomas er tilstede. 

 

Christian, Ulrich og Majbritt har møde om den gode og konstruktive MUS-samtale kl. 15, før 
næste bestyrelsesmøde. 
 

3) Bestyrelsens halve time 

 

Refereres ikke. 

 

4)  Orientering Claus: 

          MUS-samtaler 

Sidste år var et udfordrende år med mange nye opgaver, i forbindelse med overtagelsen af 

Svendborg Teater. Det er et af de emner, der er drøftet ved de MUS-samtaler, som Claus 

har afholdt med alle medarbejderne. Det er: 

 

Nanna og Jesper: 37 timer 

Anders og Poul Erik: 32 timer 

Rico: 30 timer 

Herudover er der to medarbejdere på timeløn. 

 

Et samlet referat af MUS eftersendes til bestyrelsen. 

 

Prissætning af køkkenelementer 

I forbindelse med ny forpagtningsaftale er køkkenelementer prissat. Vi forventer at 

overtage inventar i 2020. Det forventes det sidste falder på plads i næste uge, helt sikkert 

inden næste bestyrelsesmøde. 
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Steffen Brandt 

Der er ikke solgt nok billetter til det lukkede arrangement i Erhvervsklubben, hvorfor 

arrangement aflyses. Årsagen er, at der generelt er for stort udbud i anden halvdel af 

marts, bl.a. The Boss, Anders Blichfeldt og Sanne Salomonsen. 

Arrangement kan ikke laves til et åbent arrangement pga. Steffen Brandt og hans kontrakt 

med booker. 

 

5) Rapport fra Bo Bomuld 

 

Vi har modtaget fyldestgørende rapport. Claus indkalder til temamøde ultimo februar eller i 

marts. Alle opfordres til at læse rapporten mindst to gange. 

Bo og Nanna inviteres med. 

 

6) Økonomi/Prisstigning Erhvervsklub 2021  

 

Den ny Erhvervsklub har nu kørt i ét år. Der er hele tiden nye tiltag. Senest med mulighed 

for billige billetter til Svendborg Teaterforening samt sponsorerede drikkevarer fra 

Carlsberg. 

Vi drøfter prisstigning, herunder antal medlemmer. 

Der er tjek på betalingerne. Der er endnu ikke udsendt rykkere. Vi følger op på næste 

møde. 

 

Budget 2020 drøftes næste gang. 

 

Der er indkøbt en ny mixer. 

 

Ulrik gennemser fremadrettet regnskabsposteringer sammen med Claus, før hvert 

bestyrelsesmøde. 

 

7) Evt. 

 

Det foreslås, at der indrettes et dansegulv, fx når der er Die Herren. 

 

Der er stor tilfredshed med de arrangementer, som Nanna står i spidsen for. Hun får 

fremadrettet mulighed for at booke endnu flere arrangementer. 

”Rikkes musik” er tænkt ind her. Det er meget fint med en bred målgruppe. 

 

Claus er med i arbejdsgruppen, der står for kulturarrangementer i forbindelse med 

Landsstævnet 2021. Der bliver streetfood langs Ramsherred og flere udendørskoncerter på 

terrassen foran Guldsalen. Vi har åbent, men ingen arrangementer. Det står Landsstævne 

sekretariatet for. 

 

Claus tjekker, at alle ansættelseskontrakter / arbejdsbeskrivelser er som de skal være. Efter 

sammenlægningen med Svendborg Teater er det måske en god idé at drøfte med Hans 

Lindstrøm. Claus følger op. 

 

Konference om kulturpolitik for kulturbestyrelser. Majbritt rundsender mail. 

 

Jubilæumsprogram – der er lidt forvirring mht. hvem der gør hvad i den nedsatte 

arbejdsgruppe. 

Nanna er i gang med at udarbejde en række portrætter af bl.a. frivillige til FaceBook. 

Rikke kontakter Nanna. 

Der udarbejdes en plan for jubilæumsåret. 
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Tim kommer på næste bestyrelsesmøde mht. fotografering. 

 

To bestyrelsesmedlemmer skal vælges til bestyrelsen i Svendborg Teater. Overvej til næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Hængepartier 2019: Der er jf. tidligere beslutning i bestyrelsen lavet en oversigt, som er 

sendt til hele bestyrelsen. Claus bedes gennemgå listen og kommentere på status i det 

dertil indrettet skema. På den måde vil det være let at få fulgt op på de løse ender. 

 

I forlængelse af ’løse ender’ bliver der bl.a. spurgt ind til Årshjul, Køreplan for forestående 

generalforsamling samt antallet af stemmeberettigede / almindelige medlemmer. 

 

Det foreslås, at medlemmer af Erhvervsklubben pr. automatisk også er medlem af 

Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. 

 

Claus tjekker hvor på hjemmesiden man kan melde sig ind i Borgerforeningen Kulturhus 

Svendborg, som menigt medlem. Evt. gøre det mere synligt, så alle kan finde det. Claus 

igangsætter ’kampagne’ på de sociale medier. 

 

Generalforsamling er fastsat til tirsdag 12. maj 2020.  

Der er afbud fra Majbritt. 

 

Årsmøde i Erhvervsklubben fastsættes til tirsdag 28. april kl. 17.30 med mad/drikke. Der 

opfordres til at alle deltager. 

 

 

 

Efter bestyrelsesmødet er der middag i Cafe KoK. 

 

 

 

Referat: Majbritt Kjærulff 


