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Svendborg 6. september 2018 

Referat godkendt 2. oktober 2018 

 

 

  

Referat – Bestyrelsesmøde hos Kjell på Skårupøre Strandvej 

Tirsdag 4. september 2018 kl. 16. 

 

Inviteret: Kjell Laursen, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian Ulrich, Poul Erik Andersen, 

Thomas Cleveland, Kim Nielsen og Majbritt Kjærulff, Torben Ragnvald 

 

1) Godkendelse af dagsorden samt referat 

Dagsorden og referat godkendes. 

 

2) Velkommen v/formanden  

Christian byder velkommen og giver ordet videre til Claus. 

 

3) Kort orientering fra Claus 

 

I. Terrorsikring på torvet 

Køretøjer er ikke terrorsikring. Det er nu undersøgt hos politiet. Iht. kommunen skal der 

derfor tages en politisk beslutning om brug af en anden form for terrorsikring i Svendborg.  

Emnet vil blive drøftet på vores møde med Kultur og Fritidsudvalget 11. september 2018, 

idet vi er meget uforstående overfor den måde man hen over sommeren har valgt at 

terrorsikre Torvet på om lørdagen. Desuden undrer det, at det tilsyneladende ikke er 

nødvendigt at terrorsikre, når der afholdes Svend, arrangementer i Krøyers Have m.v. Vi 

ønsker hurtig handling på emnet, da det virker som om Den Grønne Kile skæres midt over. 

 

II. Fondsmidler til ny Projektor/lyd i Guldsalen 

Der er søgt om midler til teknik, så der bl.a. bliver mulighed for let tilkobling, for fx 

selvbetjening ved udlejning af vores faciliteter til foredrag. 

Vi har foreløbigt fået 60.000 kr. af Fynske Bank. 

 

III. Økonomi 

Balance for juni 2018 ”den ser ud som den ser ud”. Nærmere følger i pkt. 4. 

 

4) Kompetencer i bestyrelsen  

Oplæg fra Christian uddeles.  

Vi drøfter økonomi. Fremadrettet ønskes et 12 måneders budget, så vi endnu bedre kan 

følge årsregnskabet. Desuden budget for følgende år. Formålet er at blive endnu bedre til 

økonomistyring. Et mål er, at der skal skabes endnu bedre økonomisk balance og 

bæredygtighed. Balance for juni ser umiddelbart fint ud, med et overskud på lidt mere end 

300.000 kr., men der er ikke taget højde for de forbedringer, der burde være udført eller 

skal foretages. Derfor er økonomien egentlig ikke så positivt, så længe vi udskyder fx 

vedligeholdelse af bygningen. 

Vi drøfter tilstandsrapport for ejendom samt inventar. 

Målsætningen og visionen er, at vi skal have et endnu bedre økonomisk overblik. Det skal 

bl.a. fremgå af den vision for vores kulturhus, som vi drøfter i pkt. 5. 

 

5) Vision for Kulturhus Svendborg. 5 års plan 

 

Hvordan ser vi selv på Borgerforeningen – vores identitet? 

Er vores egen opfattelse af Borgerforeningen styrkende eller begrænsende? 
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Der er enighed om, at økonomien virker begrænsende. 

Flere vil gerne øget diversitet.  

Samarbejdet i byen om kulturelle arrangementer er fint. Alle kulturaktører i byen har en 

rolle i kulturlivet. Vi vil gerne fortsætte den gode balance.  

Vi er nødsaget til at få tydeliggjort vores vision for Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. 

Forpagter, faste lejere og alle medarbejdere er medspillere. Vi ønsker tilfredse 

medarbejdere og masser af ’glade ansigter’. 

Grundprincippet har været, at der er åbent ’næsten altid’. Det holder ikke, hvis vi skal have 

en stabil bæredygtig og økonomi. 

 

Hvad vil Borgerforeningen være kendt for? 

Hvad er vores mission i forhold til Svendborg og Sydfyn 

 

Meget har vi i dag. Det hele skal formidles og optimeres. 

Mangfoldigheden er allerede stor. Tango, kammermusik, strik, frimærker osv. Det skal der 

bygges videre på. Vi skal også alt det, der ikke er musik. Blot er vi nødsaget til at tænke 

økonomi ind. 

Vi har et kulturhus med kultur i, begejstring og succes. Det er et godt sted at komme, et 

godt produkt for pengene. Der er god forbindelse til erhvervslivet. Vi er det bedste sted for 

voksne at gå ud (koncert, møder, alt). Her er trygge rammer, rene toiletter, man føler sig 

velkommen.   

Vi drøfter kerneopgaver og arbejder videre med vision og 5. års plan på næste 

bestyrelsesmøde. 

Claus udarbejder økonomisk overblik, der viser fordele og ulemper ved afholdelse af 

forskellige arrangementer. 

 

6) Tanker om indretning og udnyttelse af husets forskellige zoner 

 

Hvordan ser Borgerforeningen ud om 5 år? 

Indretning, indhold, initiativer, indspark i debatten. 

 

Der er ønske om, at skulptur under rundbuen flyttes, evt. udendørs.  

Spejlsalen kan males i sjov farve. Generelt kan lys og farver optimeres, der ønskes ’hygge’. 

Teatersalen anvendes aktivt. Mest brugt til fødselsdage og lignende arrangementer, der er 

booket af forpagter. 

Vores egne koncerter m.v. i Spejlsalen og Teatersalen er næsten altid underskud. 

 

Vi aftaler at der arbejdes videre på et oplæg til inspiration. Jytte, Poul Erik og Claus er 

tovholder. Alle byder ind med ideer til mulige steder, der kan indgå i en inspirationstur, fx 

Tobaksgården, Aroma, Odeon, Thaisen Mad’hus, Cafe Olivia osv. 

Cafeen er en del af Borgerforeningen og deltager i inspirationstur. 

 

7) Møde med Kultur og Fritidsudvalget 11. september kl. 12.30 

Christian og Claus deltager. Der er flere afbud. 

Emnerne til drøftelse er bl.a. terrorsikring, trappen foran Borgerforeningen Kulturhus 

Svendborg samt Landsstævnet. 

 

8) Evt. 

Der er kommet en henvendelse til et bestyrelsesmedlem vedrørende udlejning af faciliteter 

til Hips Dance, der i en lang årrække har haft danseundervisning i Guldsalen hver tirsdag. At 

de skulle være smidt ud. Det er iht. Claus ikke tilfældet, idet han blev opmærksom på, at 

Hips har lejet sig ind andets sted. Det fremgår af en annonce i den lokale avis, hvor det ses, 

at Hips nu har danseundervisning i SG Hallen. Det er altså Hips, der har meldt fra. Vi har 

været meget glade for at have dem i Guldsalen og beklager de har valgt andre faciliteter. 


