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Svendborg 4. juni 2019 
Godkendt på møde 3. september 2019 

 
Referat - Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 4. juni 2019 kl. 16  

Inviteret: Johan Groth, Christian Ulrich, Ulrik Feveile, Thomas Cleveland, Kim Nielsen, Majbritt 
Kjærulff og Rikke Starbæk  
Øvrige deltager: Claus Bjerregaard og Nanna Båstrup  
 
1) Bestyrelsens halve time  
Se nedenfor. 
 
2) Godkendelse af dagsorden samt referat 
Dagsorden og referat, fra henholdsvis bestyrelsesmøde før og konstituerende møde efter, 
generalforsamlingen 7. maj 2019 godkendes. 
Referat fra generalforsamlingen 7. maj 2019 godkendes. 
 
3) Velkommen v/formanden  
Christian byder velkommen, især til de nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsen har i forbindelse med drøftelser under pkt. 1 besluttet følgende: 
Vinduestekster på facade skal snarest ajourføres. Majbritt er tovholder. 
Infotavler på toiletterne skal snarest opsættes. Thomas er tovholder. 
Der skal laves en analyse og efterkalkulation af det ny koncept i Erhvervsklubben. Ulrik er tovholder. 
Ulrik er ny økonomiansvarlig og controller. Samtidigt overtager Nanna funktionen med at godkende 
de betalinger i banken, som Christian hidtil har udført. 
Forpagtningsaftale samt øvrige kontrakter gennemgås og drøftes på næste møde. Christian er 
tovholder. 
 
4) Orientering om møde med Teaterforeningen vedr. Teaterbaren 
Samarbejde med Teaterforeningen: 
• Teaterforeningen driver egen venneforening og der udarbejdes model, hvor både erhvervsklub og 
venneforeningen kan tilbyde mere attraktive sponsor pakker 
• Dialogmøder mindst 2 x årligt mellem teatrets bestyrelse, teaterforeningen og daglig leder 
• Borgerforeningen overtager driften af teaterets bar, med start efter sommerferien 
• Svendborg Teaterforening.dk oprettes og der laves gensidig links til Svendborg teaters og 
Borgerforeningens hjemmeside 
 
Vi afventer i øvrigt udarbejdelsen af den samarbejdsaftale, som Svendborg Kommune er i gang med 
at lave. Oplæg til samarbejdsaftale rundsendes til bestyrelserne, når den foreligger.  
Forventet politisk godkendelse er efterår 2019.  
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5) Orientering om vedligehold af Svendborg Teater  
Svendborg Teater har fået donationer, bl.a. kr. 25.000 fra SEF. Donationerne anvendes til lyd- og lys, 
automatisk brandalarm, nye røgdetektorer m.v., som er eller er ved at blive installeret. 
 
6) Orientering om status på møder med Albani og Carlsberg  
Ny leverandøraftale er under udarbejdelse, inkl. markedsføringsaftale. Der arbejdes med bedst 
mulige aftaler for både kulturhus og teater, herunder café. 
 
7) Orientering om status på indretningen caféen  
Nye høje borde og stole er bestilt. Maler er også adviseret.  
Indretning og malerarbejde udføres og koordineres i forbindelse med den årlige oliering af gulve, så 
færrest mulige gener for den daglige drift undgås. Nyindretningen er på plads efter sommerferien. 
Der arbejdes tillige på skiltning. 
 
I forbindelse med pkt. 6 og 7 drøftes den forpagtningsaftalen, som vi har med caféen. Der er mere 
end et år til forpagtningsaftalen skal genforhandles, men der er mange forhold, der ændrer sig pt., 
som følge af den overtagne daglige drift af Svendborg Teater. Christian og Claus afholder et 
indledende møde med cafeen, hvor det drøftes hvad der er af muligheder. 
 
8) Eventuelt  
Næste bestyrelsesmøde er 3. september kl. 16. 
Visionsmøde er planlagt til lørdag 7. september 2019 kl. 9-15. Møde holdes hos Arne Buch, der er 
facilitator. Der er desværre afbud fra Kim og Rikke. 
Næste frivillighedsmøde er 16. juni kl. 10.30. Bestyrelsen er altid velkommen. 
Claus orienterer om initiativer for at fastholde og rekrutterer nye medlemmer af Borgerforeningen. 
 

Efter bestyrelsesmødet er der lidt mad i cafeen. 

 

Referat: Majbritt Kjærulff 


