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Svendborg 30. november 2014 

Møde nr. 9/2014 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 4. november 2014 kl. 16 i Borgerforeningen 
 

 

Inviteret: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, Johan Groth, 

Christian Ulrich, Poul Erik Andersen, Thomas Cleve og Majbritt Kjærulff 

Afbud: Jens og Thomas. Claus gik kl. 18. 

 

1) Godkendelse af referat fra 7. oktober 2014 og evt. opfølgning 

Referat godkendt. Opfølgning nedenfor. 

 

2) Meddelelser/orientering: 

 

Fra formanden: 

 

Kjell orienterer om velafviklet årsfest i Erhvervsklubben, som blev holdt i fredags. I alt deltog 

197 medlemmer, med spisning i Guldsalen og Kulturcafeen, med efterfølgende dans. Der er 

stor ros for arrangementet. Fremadrettet vil der i Erhvervsklubben være et arrangement om 

foråret, i forbindelse med en koncert, og om efteråret en fest kun for medlemmer. 

 

Der efterlyses billeder af bestyrelsen på www.borgerforeningen.info. Majbritt aftaler med Knud 

og forsøger, at han kommer til næste bestyrelsesmøde. 

 

Fra daglig leder: 

 

Claus orienterer om avisartikel fra indretningsarkitekt Susanne Magelund i FAA 31.10.2014. 

Der er indgået samarbejde med Heidis Bierbar, på udvalgte arrangementer. Der kommer 

reklame på vores armbånd, med mulighed for efterfølgende rabat på Heidis Bierbar. Vi får til 

gengæld fast reklame for vores arrangementer på Heidis Bierbar. 

Claus har deltaget i en række møder om ansøgning til fonde på Oure Skolerne. Der vil blive 

lavet projektbeskrivelse til nogle af de ting, som vi godt kunne tænke os, men som der ikke er 

økonomisk råderum til i den daglige drift. Ansøgninger til fonde følger. 

Kjell og Claus har drøftet samarbejdsaftalen med Svendborg Kommune, bl.a. blev kommunens 

forventninger til åbningstider i juli drøftet. Vi afventer nu godkendelse af revideret 

samarbejdsaftale fra kommunen. 

 

3) Siden sidst: 

 

Økonomi v/ Claus 

 

Arrangementsregnskab gennemgås. Det er samme problematik som vi tidligere har drøftet. Vi 

sælger knap det antal billetter, til alle arrangementer, som vi kunne ønske os. 

Det foreslås, at der indarbejdes en mere fast rutine på kontoret med oplæg til 

kundearrangementer i forbindelse med fx foredrag, hvor der er plads til en del flere end der 

ofte møder op til visse arrangementer. Flyers, sociale medier og anden reklame tænkes ind i 

øget omfang, når billetsalg ikke er tilfredsstillende. 

Pris for foredrag fastsættes til 100 kr. eller 150 kr., afhængig af pris for foredragsholder. 

Grupperabat ”Retningslinjer for foreninger m.v.”. Claus eftersender oplæg, der drøftes senere. 

Arrangementsoplæg/regnskab ved arrangementer med Kulturcafeen kommer næste gang. 

Kiggeadgang til www.billet.dk eftersendes af Claus. 

http://www.borgerforeningen.info/
http://www.billet.dk/
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Årskalener v/ Claus 

Kulturcafeen holder lukket fra 20. december og åbner igen 5. januar 2015. Kontorets 

åbningstider for jul og nytår fastlægges snarest. 

Øvrige ting i årskalender drøftet/refereres andetsteds. 

 

Topprioriteter v/ Kjell og Claus 

Der arbejdes pt. på ny forpagtningsaftale med Kulturcafeen. Se nedenfor. 

 

Forslagskasse v/Majbritt. Intet nyt. 

 

4) Nyt fra arbejdsgrupperne: 

 

Medlemsgruppen v/ Claus 

Grundkontingent er 200 kr. Det drøftet om der skal tilbydes et medlemskab på 500 kr. og 

1.000 kr., hvor man får et antal fribilletter eller fx en fast rabat pr. billet/medlemskab. 

Claus følger op med Jesper/www.billet.dk og udarbejder oplæg til næste møde. 

  

Udstillingsgruppen v/ Jytte 

Der er to nye udstillinger. Fotograf Preben Rasmussen har taget billeder. Der er tilfredshed 

med kvalitet. Majbritt laver fast aftale med Preben. 

Sociale-medier-gruppen skal have besked, når nye udstillinger lægges på hjemmesiden mhp. 

øget markedsføring af alle aktiviteter i huset. Claus sikre dette. 

Jytte drøfter billeder og opsætning af udstillinger på hjemmesiden med Claus. 

 

Arrangementsgruppen v/ Claus 

Der er fra 1. januar 2015 fast arrangementer med yoga om formiddagen. 

Klovnefestival håndteres af Claus og Poul-Erik.  

Evt. fælles-sang arrangementer drøftes næste gang v/Claus og Poul Erik. 

Faste arrangementer med tango og dans om tirsdagen kører fortsat tilfredsstillende. 

Majbritt efterlyser fast procedure med aflukning efter arrangementer i fx Strikkeklubben. Dette 

drøftes på næste møde i forbindelse med revidering af ”Åbne og lukke procedure”. 

Juletræsfest er under forberedelse v/Claus og en gruppe frivillige medarbejdere. 

 

Kulturbutik-gruppen v/ Claus. Intet nyt. 

 

SocialeMedier-gruppen v/ Majbritt 

Møde om Instagram 12. oktober 2014 kl. 15:30 på Kulturtorvet. 

 

FrivillighedsGruppen v/ Claus 

Næste møde 5. januar 2015. 

 

HistorieGruppen v/Majbritt. Intet nyt. 

 

Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell. 

Evaluering følger. Indholdet af nyhedsbrev drøftes på næste møde. 

 

Driftgruppen v/ Claus 

Der skal i juleferien laves lofter i køkkenet og toiletter skal renoveres. 

Driftsmøde med Kulturcafeen 25. november kl. 9. Forhandling om ny forpagtningsaftale er i 

fuld gang. Finn Høffner deltager i arbejdet. Der er udarbejdet tids- og handleplan. 

 

Erhvervsklubben v/ Kjell 

Afregning med Kulturcafeen for arrangementer i Erhvervsklubben drøftes. Kjell følger op. 

Der har været møde i arbejdsgruppen d.d. No-shows er fortsat en udfordring, som vi skal have 

http://www.billet.dk/
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håndteret. Især til de arrangementer, som er udsolgte. Det foreslås, at medlemmer af 

Erhvervsklubben fremover skal betale et gebyr for disse billetter. Nye priser drøftes. 

Der vil fremover også være delvis egenbetaling på deltagelse i fester i Erhvervsklubben. 

 

Indretnings- og udsmykningsgruppen v/ Majbritt 

Forslag til ny placering af opslagstavle, der er nedtaget på Kulturtorvet efterlyses. 

 

5) Personale, frivillige medarbejdere og café 

 

Claus har afholdt MUS med alle medarbejdere. Der er generelt tilfredshed med både arbejdet 

og ledelsen. Claus følger op på de små ting, der er. 

Der er ansat en barselsvikar for Lotte. Han hedder Morten Myrup og starter 1. januar 2015. 

Claus orienterer om afspadsering og afvikling af ferie. 

 

6) Eventuelt 

 

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

”Bestyrelsens halve time”. 

 

 

 

 

Referat: Majbritt Kjærulff 


