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  Svendborg 1. maj 2016

 Møde nr. 4/2016  

 Referat godkendt 3. maj 2016 

 

  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg  

Tirsdag 5. april 2016 kl. 16 

 

 

Inviteret: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian Ulrich, Poul 

Erik Andersen, Thomas Cleve, Kim Nielsen og Majbritt Kjærulff  

Afbud: Kjell  

 

 

1) Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsorden godkendes. Referat beklageligvis ikke modtaget. Godkendes på næste møde. 

 

2) Velkommen  

Claus (og Christian) byder velkommen. 

 

3) Orientering 

 

 Ticketmaster/Billet.dk 

Billet.dk er delvis overtaget af Ticketline. Tilbud er drøftet og der har været holdt møde 

med firmaet. Thomas og Claus deltog. Udkast til kontrakt skulle have været modtaget. 

Claus rykker. Der er ikke udestående økonomi med billet.dk/Ticketline. 

Udfordringen for billet.dk er håndtering af billetter til Erhvervsklubben. 

Det kan blive nødvendigt på sigt at ændre håndtering af billetsalg til Erhvervsklubben. 

Næste møde med Ticketmaster er 6. april. Claus afdækker også andre muligheder. 

 

 Aconto el, vand og varme 

Der er ikke taget højde for aconto betalinger for forpagter af cafe, da der blev 

forhandlet kontrakt. Cafeen’s aconto beløb er derfor for lille. Årsagen er længer 

åbningstider og øget omsætning i den nye cafe, hvorfor forbrug naturligt øges.  

Hvert år foretages afregning for foregående års forbrug samt regulering af acontobeløb. 

Børn og Unge Teateret har husleje inkl. forbrug. Dette justeres løbende. 

 

 Møde med kommunen 

Claus orienterer om et meget konstruktivt møde med afdelingsleder Viben Kræmmer. 

Center for Ejendomme og Teknisk Service er nu i gang med at lave en tinglysning, der 

betyder at Borgerforeningen Kulturhus Svendborg får brugsret på området ved Anne 

Hvides Gård. 

 

 Svendborg Teater 

Rengøring af teateret er i en årrække blevet varetaget af Borgerforeningen. Nu er også 

vores pedel ansat og inden længe overtager vi en del af det administrative. 

Det drøftes om der kan etableres yderligere samarbejde, så de sale, der er til rådighed i  

teateret – og i øvrigt andre steder - udnyttes væsentlig bedre. 

Borgerforeningen kunne godt bruge nogle af de ledige dage, der er i teateret, men der 

er ikke økonomi til at leje salene på almindelige vilkår. 

Majbritt spørger hvor tit dørene mellem teater og borgerforeningen er åben. Claus 

oplyser, at det er der tit. Han uddyber på næste møde. 

 

 Møde med Kulturudvalget (EBK udvalget) 

Claus tager kontakt til kommunen og aftaler nærmere. 
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 Terror og evt. trusler. Hvordan håndterer vi det? 

Claus undersøger hvor og hvordan andre kulturinstitutioner håndterer udfordringen, 

evt. via Beredskab Fyn. 

 

 

4) Økonomi 

 Regnskab 

 

Johan orienterer. Der har været afholdt møde hos revisor. Claus og Christian deltog. Det 

tegner til, at der er et fornuftigt regnskab. Underskud fra 2014 er indhentet samtidigt med, at 

der er et overskud. Sidstnævnte er delvis hensat til nye stole, som er stærkt tiltrængt.  

Årsagen til overskud skyldes også det store engagement i Erhvervsklubben, hvor der dog også 

har været en del udmeldelser i 2016, delvis fordi udbuddet af arrangementer har været færre. 

Det aftales, at der tages kontakt til pressen og der udsendes pressemeddelelse. 

 

Claus oplyser at budget for 2016 holder pænt. 

 

I forhold til arrangementsregnskab er vi blevet bedre til at ramme. Der er efterhånden 

opbygget en model / et redskab, der holder.  

 

Allan Olsen er på vej til salg. Det forventes, at der bliver udsolgt.  

Medlemmer af Erhvervsklubben skal betale halv pris. Vel vidende, at dette er medvirkende 

årsag til, at nogle medlemmer melder sig ud. Modsat så skal vi have økonomien i vores 

arrangementer til at hænge sammen. 

 

 

5) Nyt om personale, til orientering 

 

Intet nyt. 

 

 

6) Årskalender 2016 v/Claus 

 

Emner i årskalender ønskes fortsat markeret med grønt, når opgaver er løst. 

Arrangements optælling er kun sendt til Kjell. Claus eftersender til alle. 

 

Indkaldelse til generalforsamling er under udarbejdelse. Claus følger op på køreplan for GF.  

 

Status vedrørende bookinger, så er der booket godt op i både Guldsalen, Teatersalen og 

Spejlsalen i efteråret. 

 

 

7) Forslagskassen v/Majbritt 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

 

8) Nyt fra arbejdsgrupperne 

 

Indretning 

Der arbejdes intensivt på projekt ’nye stole’. Claus er konsulent på Ollerup Efterskole, der også 

skal have nye stole. Der arbejdes på et samlet tilbud. Vigtige faktorer er: koblingssystem, 

vægt, pladsforhold, hvordan stolene flyttes rundt, lyd, udseende, siddekomfort m.v.  

Der er pt. et antal forskellige udgaver af stole til afprøvning. Claus oplyser, at vi ved at vælge 

en lidt mindre stol, så kan der være 34-38 ekstra siddepladser i Guldsalen, fx til et foredrag. 
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Claus har undersøgt andre steder, hvad fungerer i praksis og hvad virker ikke. 

På sigt vil et skilt blive foran Guldsalen, med tak til fonde og sponsorer. 

 

Bygning  

Firmaet Drytech har en teknik, der betyder at fugt kan fjernes i massive vægge. Det er en 

teknik, der er anvendt i mange år, og der er gode erfaringer med fremgangsmåden, bl.a. har 

Kjell gode erfaringer med teknikken.  Efter 1½-2 år er vægge 100 % tørre og kan repareres. 

Flere steder i kælderen mangler der fugtmembraner, hvorfor gulve også har fået fugtskader. 

Tilbud er indhentet. Skulle teknikken ikke virke er der garanti og alle pengene tilbagebetales. 

Økonomi og langsigtet plan drøftes. Christian, Claus og Kim følger op.  

 

Erhvervsklubben v/Poul Erik 

1. Årsmøde 

Poul Erik foreslår at årsmødet i Erhvervsklubben flyttes. Dette vedtages og datoen bliver 

mandag 25. april. Der arrangeres ølsmagning i forbindelse med årsmødet. 

Arbejdsgruppen står for arrangement. Invitation til hele bestyrelsen følger. 

Claus orienterer Cafe KoK. 

 

2. Erhvervsklubbens salgsoplæg 

Oplæg fra Erhvervsklubben til hvervning af ny medlemmer følger.  

Der er kommet 4 nye medlemmer.  

 

3. Vinspecialisten 

Der arbejdes på vinmesse i samarbejde med Vinspecialisten til efteråret. Desuden at der kan 

bydes på glas vin til medlemmer af Erhvervsklubben. 

 

 

9) Eventuelt 

 

 

Bestyrelsens halve time blev ikke afholdt, da tidsplanen for dagens møde ikke holdt. 

 

 

 

 

Referat: Majbritt 


