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Svendborg d. 17. sept. 2012 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, tirsdag 
d. 4/9 2012 – kl. 17.00: 
 

Tilstede: Kjell Laursen, Jens Thusgaard, Peter Larsen, Johan Groth, Finn Høffner, Jeanett 
Maagaard, Jytte Aagaard og Jan Aaskov. 
Afbud fra: Majbritt Kjærulff  
 

1. Velkommen 
 

Kjell Laursen bød velkommen.  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   

Referatet blev godkendt. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Formanden har netop sendt et nyhedsbrev ud til erhvervsklubben med detaljer om efterårets 
program. 

  
Vi havde i går haft et godt og konstruktivt møde med kulturteamet i Svendborg kommune om 
kulturtorvet. 
 
Vi har modtaget lister over erhvervsdrivende i Svendborg fra Birgit Madsen fra Nordea. 
Planen er at bruge til hjælp for rekruttering af medlemmer af erhvervsklubben. 
 
Formanden er desuden i løbende dialog med Kulturcafeen for at få løst problemet med flow 
ved trappen mod Teatergade. 
 

4. Siden sidst 
 

 Generel orientering 
 

Tiden siden sidste møde har været præget af de sidste forberedelser inden sæsonen, 
der er startet i slutningen af august. Vi har afviklet ferie, men samtidig haft velbesøgte 
arrangementer som foredrag med Peter Brandes og et debataften om havnen i 
Svendborg. Vi har fået forhæng op ved den gamle indgang, så borde m.m. er skjult 
for publikum. Ligeledes et tæppe, der kan hænges op bagerst i guldsalen. Det nye 
halvårsprogram er færdigtrykt og i gang med at blive omdelt. 

 

  Økonomi 
 
Punktet udgår på grund af sygdom. Økonomitallene er vedhæftet dette referat 
 

5. Orientering om sidste nyt vedr. samarbejdsaftale med Svendborg Kommune 
 

Peter Larsen redegjorde for diskussionen på Kultur- og Planudvalget sidste møde 
umiddelbart efter besøget i Borgerforeningen. Der var nu i udvalget enighed om hvad 
Borgerforeningen kan og hvordan dens rolle er i det samlede kulturudbud i Svendborg. Man 
er ligeledes indstillet på at få kulturtorvet til at fungere – og derfor fortsættes lejemålet. Man 
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har valgt at trække kommunens medarbejdere ud og overlade hele administrationen af 
Kulturtorvet til Borgerforeningen inkl. booking og vedligeholdelse af opslagstavler. Udvalget 
vil gerne, at kulturtorvet kan bruges på samme måde som tidligere med den tilføjelse, at 
foreninger skal kunne bruge kulturtorvet, herunder butikken, hvor man kan få ”træffetid” til at 
tegne medlemmer, oplyse og betale kontingenter. Kulturtorvet skal desuden kunne bruges til 
byudviklingsudstillinger. Bestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af Kjell Laursen, Jeanett 
Maagaard, Jytte Aagaard, Majbritt Kjærulff og undertegnede, der i løbet af næste uge skal 
lave et tillæg til samarbejdsaftalen omkring kulturtorvet. 
 

6. Nyt fra arbejdsgrupperne  
 

Medlemspleje gruppen: Udsender i løbet af kort tid et medlemsbrev sammen med 
programmet. 
 
Udstillingsgruppen: Næste udstilling (frem til 1. november) vil være skoleudstillingen fra Anne 
Hvides Gaard i galleriet samt en maleriudstilling i gallerigangen. Næste udstilling er en 
kunstnergruppe fra Skaarup. 
 
Driftsgruppen arbejder fortsat på ventilationsanlægget i køkkenet og med 
flowproblematikken. 
 
Indretningsgruppen har holdt møde og gennemgået huset og i gang med en opdatering af 
indretningen. 

 
7. Nye Aktiviteter og tiltag 

 
Niels Jongdahl fra Erhvervsskolen har tilbudt at stå for en udsmykning af trappegangen ved 
Teatergade 3. 

 
Vi har haft en dialog med Kim Christoffersen omkring parkeringspladserne ved jobcentret. 
Peter Larsen formidler et uformelt møde. 
 
Vi inviterer Kim Barren til et bestyrelsesmøde, hvor han vil fortælle om kommunikation 
 
Der er kommunalvalg i 2013. Vi vil gerne afholde debatmøder og kontakte derfor Fyns Amts 
Avis og de politiske partier. 
 

8. Personale, frivillige og café 
 

Personale: Vi starter i morgen ansættelsessamtaler til stillingen som rengøringsassistent/ 
pedelmedhjælper (30 timers stilling) i Borgerforeningen og på teatret. Vi regner med at 
vedkommende kan starte mandag d. 17. sept..  
 
Frivillige: Vi har afholdt møde for de frivillige d. 26. august, hvor vagterne blev afsat og der 
blev nedsat grupper til at varetage billetsalg, PR-omdeling samt syning af due til borde. 
 
Café: intet 
 

9. Eventuelt 
 

Vi har afsendt en ansøgning til TRYG fonden om førstehjælpskursus for personale, 
bestyrelse og frivillige. 
 
Jan Aaskov, referent 


