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Svendborg 4. marts 2014 

Møde nr. 3/2014 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
- tirsdag 4. marts 2014 kl. 17 
 

 

Deltagere: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Finn Høffner, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, 

Johan Groth og Majbritt Kjærulff. 

Afbud: Mads Steffensen 

 

1) Velkommen 

          Kjell byder velkommen. 

 

2) Godkendelse af referat fra 11. februar 2014 og evt. opfølgning 

Referat godkendt. 

 

2) Meddelelser/orientering 

 

Fra formanden: 

Generalforsamling 14. maj 2014. Plan for afvikling er ved at blive lavet, med annoncering osv. 

Borgerforeningens vedtægter er under revidering, hvilket er begrundet i den kendsgerning, at 

kommunen har trukket en repræsentant ud af bestyrelsen. Borgerforeningen ønsker, at der 

fremover vælges 4 medlemmer på demokratisk vis, på generalforsamlingen. Bestyrelsen vil 

herefter bestå af hhv. 4 medlemmer valgt på generalforsamlingen og 3 medlemmer valgt på 

årsmødet i Borgerforeningens Erhvervsklub. Forslag til nye vedtægter er sendt til Erhverv, 

Beskæftigelse og Kultur. Af vedtægterne tydeliggøres det, at bestyrelsen og frivillige 

medarbejdere er medlemmer af Borgerforeningen.  

Kjell har bedt Kulturelt Samråd om en udtalelse, i forbindelse med ændring af vedtægterne.  

Der er årsmøde i Erhvervsklubben 22. april 2014. Her vil det blive drøftet hvordan vi håndterer 

no-shows til arrangementer.  

 

Fra daglig leder: 

Fynske Medier har opsagt samarbejde med sydfynsbilletten.dk. Claus følger op. 

Claus har udarbejdet statistik over antal medlemmer af Erhvervsklubben, der ikke møder op til 

arrangementer. Claus har forskellige forslag til, hvordan no-shows kan håndteres.  

 

3) Siden sidst 

 

Økonomi v/ Jens og Claus 

Johan præsenterer regnskab 2013. Udkast udleveres og det aftales, at bemærkninger og 

kommentarer drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

Arrangementsregnskab er fremsendt pr. mail. Der er ingen bemærkninger. 

Der har på FaceBook været en debat om gebyr på billetter til arrangementer i 

Borgerforeningen og generelt. Det er ikke Borgerforeningen, der fastsætter og opkræver 

gebyr, men de udbydere vi bruger til billetsalg. På sigt ønsker Borgerforeningen at benytte 

færre billetsalgssteder, så gebyr er mere ensartet.  

 

Forslagskassen 

Der er kommet forslag om at Gnags, Jette Torp, Poul Potts, Queen Machine Bryan Adams samt 

Nick & Jay gæster borgerforeningen. Claus følger op. 
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4) Nyt fra arbejdsgrupperne: 

 

Driftgruppen v/ Finn 

Arbejdsgruppen afventer opfølgning på tidligere møde, fra Kulturcafeen. 

 

Erhvervsklubben v/ Finn 

Der er dejlig positiv tilslutning. 

 

Arrangementsgruppen v/Claus 

Forårets arrangementer er under planlægning. Foreløbigt er der to arrangementer med 

Svendborg Teater. 

Kurt Phillipsen, der er tovholder i Borgerforeningens skakklub vil gerne, at der kom nogle flere. 

Evt. skal øge frekvensen, da det efterlyses. Der skal under alle omstændigheder evalueres, 

inden efteråret. Den 7. maj kommer der en gruppe herre og spiller skak v/ Finn Høffner. 

Harmonien er i gang med at oprettet noget lignende, som vores skakklub, men med brætspil. 

Glad Bevægelse – Sundhed og livsglæde v/Margit Lolk vil gerne bruge Kulturtorvet, hver 14. 

dag. Majbritt følger op. 

Strikkeklubben er en stor succes. Sidst var der 26 positive, glade og snakkende kvinder. De vil 

gerne deltage i International Strikkedag, som er den 18. juni. Majbritt følger op. 

 

FaceBook-gruppen v/Majbritt 

Nye retningslinjer er blevet lavet, senest justeret 4. marts 2014. Majbritt har haft møde med 

vores fotograf Knud Mortensen. Det bl.a. aftalt, at Knud sender billeder til Majbritt, der sørger 

for, at de bliver lagt i album og delt på tidslinjen, hurtigst muligt, efter billederne er modtaget. 

 

FrivillighedsGruppen v/ Claus 

Der var møde 2. marts. Vagterne for resten af foråret er besat. Stemningen er god.  

De frivillige er blevet inviteret til et elementært brandslukningskursus. Snart vil det sidste 

kursus med førstehjælp også blive afviklet. Der er startet flere nye frivillige, så der er flere at 

trække på, når vi også i efteråret har mange arrangementer. 

 

HistorieGruppen v/Majbritt 

Intet nyt. 

 

Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell 

Biografreklamerne kører fra på onsdag. 

 

Medlemsgruppen v/Claus 

Claus forventer status på antallet af medlemmer ca. 1. april. 2014. Man har stemmeret på 

generalforsamlingen, når man er medlem af foreningen.  

Sidste frist for betaling af kontingent er 1. april. 

 

Indretnings- og udsmykningsgruppen v/ Majbritt 

Der har været møde i arbejdsgruppen, hvor Jens præsenterede oplæg til renovering af toiletter 

ved garderoben. Det blev besluttet at fase 1 ved håndvaskene igangsættes først. Tilbud følger. 

Referat er fremsendt til den koordinerende driftgruppen. 

 

Udstillingsgruppen v/ Jytte 

Der er nye udstillinger. Jytte viser rundt efter bestyrelsesmødet. 

 

Kulturbutik-gruppen v/ Majbritt 

Claus og Majbritt har aftalt, at tovholder fra næste møde i arbejdsgruppen bliver Claus. 

Claus koordinerer sommerens åbningstider på kontor og i Kulturbutikken.  

Claus og Majbritt aftaler næste møde i arbejdsgruppen. 
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5) Personale, frivillige medarbejdere og café 

 

Belinda er stoppet som kok i Kulturcafeen. I stedet er Betina startet pr. 1. marts 2014. 

Fast personale afvikler afspadsering i forbindelse med sommerferien. 

Restferie fra ferieår 2013/14 afvikles inden 1. maj 2014. Ferieplanlægning sker i næste uge. 

Majbritt har revideret skema med afregning af frivillige medarbejdere. Claus har et par 

justeringer, som han vil præsentere på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

6) Eventuelt 

 

Det aftales, at kun de, der har armbånd til balkon kan komme ind der. Det gælder også 

ståpladser. 

 

 

 

Efter dagens møde er der lidt mad i Kulturcafeen og bestyrelsen afholder herefter 

”Bestyrelsens halve time”. 

 

 

 

 

Referat: Majbritt Kjærulff 


