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Svendborg 7. januar 2016 

Møde nr. 1/2016  

Referat godkendt: 2. februar 2016 

  

 

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg  

Tirsdag 5. januar 2016 kl. 15:30 

 

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

Erik Andersen, Thomas Cleve, Kim Nielsen og Majbritt Kjærulff  

Afbud: 

 

1) Godkendelse af dagsorden 5. januar samt referat fra 1. december 2015 v/Claus 

- er der fulgt op på aftaler fra sidste bestyrelsesmøde? 

 

Dagsorden og referat godkendes. 

 

Aftaler: 

- opfølgning fra sidste møde, se nedenfor, hvor der er hængepartier 

 

2) Velkommen og orientering om seneste nyt v/Kjell 

 

Kjell ønsker godt nytår og orienterer kort om, at der endnu ikke er modtaget referat fra møde i 

december med kommunen. Nytårskur og strategimøde drøftes. 

 

Aftale: 

- strategimøde 14. januar 2016 kl. 12 planlægges af Kjell og Claus i næste uge 

- input til dagsorden til strategimøde sendes til Claus senest 10. januar 2016 

- Claus, Jytte og evt. andre deltager til nytårskur på rådhuset 

- Claus, Kjell, Johan og evt. flere deltager i Erhvervsforeningens nytårskur på 

Svendborg Hotel 

 

 

3) Økonomi v/Claus og Christian (bilag udsendt af Claus 29.12.2015) 

 Arrangementsregnskab 

 Regnskab 

 Budget 

 

Der er gjort status på antal medlemmer af Erhvervsklubben. Der er ca. 25%, der er udmeldt, 

herunder også enkelte, der har nedgraderet fra fx VIP4 til VIP2. Af årsager er bl.a. angivet at 

der har været for mange aflysninger, udbud af arrangementer har ikke været helt ok og at 

udmeldinger sker pga. økonomiske årsager. Heldigvis kommer der også nye medlemmer til, 

bl.a. er Scala nyt medlem af Erhvervsklubben. 

Der er foreløbigt 4 firmaer, der har købt det nye SuperVip medlemskab. 

Det mindre tilskud fra kommunen samt nedgang i antal medlemmer af Erhvervsklubben er 

økonomisk en udfordring for Borgerforeningen. 

Omkostninger til IT og telefoni drøftes. 

Regnskab for 2015-arrangementer er afsluttet. 

 

Aftaler: 

- koncept for arrangementer drøftes på strategimøde 14. januar, herunder 

sponsorarrangementer 

- aftale med TDC er opsagt og Claus undersøger alternative muligheder for IT og telefoni 

- arrangementsregnskab for 2016 opdateres og eftersendes inden 14. januar 
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- udmeldte medlemmer af Erhvervsklubben har ikke VIP billetter til kommende 

arrangementer, de der har bestilt skal betale eller slettes, Claus følger op 

 

 

4) Nyt om personale, til orientering 

 Fast personale 

 Frivillige medarbejdere 

 Brasseriet KoK                    

 Bestyrelse 

 

Alle frivillige medarbejdere er inviteret til 3-retters menu af Brasseriet KoK 12. januar 2016. 

Næste møde med frivillige medarbejdere er 17. januar 2016 kl. 10:30. Der er møde med PR-

gruppen samt Kulturbutik-gruppen forinden. 

Jesper har sidste arbejdsdag 1. februar 2016, hvor Lotte kommer tilbage. 

På evalueringsmøde med Brasseriet Kok blev det drøftet om det er en god idé at sælge 

koncertbilletter inkl. 3-retters menu. Der har været udfordringer med, at pris og mad ikke helt 

svarer til den kvalitet og standard, som cafeen normalt har. 

 

Aftaler: 

- der afholdes møde med Cafe Kok igen i næste uge, herefter med 2 måneders interval, 

hvor kommende måneders arrangementer gennemgås og koordineres 

- der indrettes kontorfaciliteter til Brasseriet Kok i kælderetagen 

- fremadrettet sælger vi ikke billetter til koncerter med menuer 

 

 

5) Årskalender 2016 v/Claus (bilag udsendt af Claus 29.12.2015) 

 Hjemmesiden – ny version 

 Oversigt med årets arrangementer 

o Offentlige arrangementer via hjemmesiden 

 Lukkedage 1. halvår  

 Fastsættelse af datoer for årsmøde i Erhvervsklubben og Generalforsamling 

 

Den ny hjemmeside er nu i luften og fungerer nu med infoskærm, hvor udvalgte 

arrangementer kan markedsføres og der fx kan bydes velkommen til særlige gæster ect. Alle 

offentlige arrangementer er med på ny hjemmeside, det fin statistik og oversigt. 

Claus præsenterer ny årskalender med forslag til datoer for årsmøde og generalforsamling. 

 

Aftaler: 

- Generalforsamling fastsættes til 11. maj kl. 19, Claus opretter på www og følger op 

- Årsmøde i Erhvervsklubben planlægges til ultimo april, Claus planlægger og følger op 

- Årsfest bliver 31. oktober 2016 

- Der er ikke planlagt lukkedage i foråret 2016 

- Cafeen har åbent hele sommeren, men kontoret holder lukket nogle uger 

 

 

6) Topprioriteter 

Drøftes på strategimøde 14. januar 2016. 

 

 

7) Forslagskassen v/Majbritt 

Forslag til næste program: Barbara Moleko, Stine Bramsen, Patrick Dorgan, Mads Langer, 

Saybia og Julias Moon. 

 

Forslag drøftes, det er gode navne, som tages med i den videre planlægning. 
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8) Nyt fra arbejdsgrupperne 

 

Erhvervsklubben v/Poul Erik 

Se ovenfor. 

 

Bygning v/Kim 

Teatergade indgang/trappe, dekoreringsprojekt går planmæssigt frem. Malerlauget er ved at 

færdiggøre det sidste af deres del. Det er målet af teaterdekorationen er færdigt 1. februar, 

når BU Teateret har jubilæum 17. februar. 

 

Poul-Erik og Kim har udsendt oplæg til vedligeholdelsesplan. Oplæg indeholder faste ting, der 

skal vedligeholdes løbende. Hertil kommer de ting, som gerne skal gøres ekstra i år samt mere 

kritiske vedligeholdelsesopgaver, som skal undersøges nærmere. 

 

Claus orienterer om, at der ikke er noget nyt mht. udeareal foran Borgerforeningen. Det 

ønskes fortsat, at areal er klar til foråret. Brasseriet Kok har møbler til terrassen. 

 

Aftaler: 

- Claus følger op med kommunen i forhold til areal foran Borgerforeningen 

- Der udsendes pressemeddelelse om dekoreringsprojektet, hvor der også takkes for de 

bidrag, der er sponsoreret 

- Vedligeholdelsesplan ajourføres løbende og skal være noteret på årsplan 

 

 

Indretningsgruppen v/Jytte 

Kulturtorvet drøftes kort. 

Claus orienterer om arbejdet med fondsansøgninger og økonomi til udskiftning af stole til 

Guldsalen. Der er i december modtaget kr. 75.000 fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond til 

stoleindkøb og der er d.d. sendt ansøgning til A.P. Møller Fonden. Vi tror på det lykkedes, at 

skaffe penge nok, så de ældre stole kan blive udskiftet til en lidt mindre og let type. Pt. er der 

nok stole, men der kasseres løbende, da mange stole er itu. 

 

Aftaler: 

- Indretning af Kulturtorvet drøfter Christian og Claus med cafeen på møde i næste uge 

 

 

Medlemmer af Borgerforeningen Kulturhus Svendborg v/Claus 

Det årlige arrangement for medlemmer i 2016 drøftes. Der bør markedsføres, hvis vi skal 

skaffe flere medlemmer. 

 

Aftaler: 

- Claus og Jytte følger op 

 

PR og markedsføring 

 Tryksager på vej 

 Omdeling af tryksager 

 Hjemmesiden 

 Sociale medier 

 

Tryksager og omdeling samt hjemmesiden drøftes (se også ovenfor). 

Henvendelse fra Tango Sydfyn om, at de ikke ønsker deres arrangementer markedsført på 

Borgerforeningens FaceBook profil drøftes. Det har været tænkt som en service overfor de 

foreninger, der har faste ugentlige møder i Borgerforeningen, imidlertid er det mange 

begivenheder, og andre begivenheder drukner lidt i mængden. 
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Aftaler: 

- salg af billetter skal ajourføres, så alle billetsalgssteder fremgår af hjemmesiden 

- på næste frivillighedsmøde præsenterer Claus den nye strategi for omdeling af tryksager  

- markedsføring af arrangementer drøftes på strategimøde 14. januar 

- tilbagevendende arrangementer som ikke er Borgerforeningens egne oprettes ikke længere 

på FaceBook, det er Tango, Hips og Frimærkeklubbens arrangementer, der henvises i stedet 

for til hjemmesiden, hvor alle offentlige arrangementer er oprettet 

 

Udstillinger v/Jytte 

Se http://www.borgerforeningen.info/5-kunstudstillinger.html  

 

Der er modtaget en henvendelse fra Sak, der gerne vil anvende udstillingsarealer i 

Borgerforeningen. 

 

Aftaler: 

- Sak kan låne udstillingsfaciliteter i Borgerforeningen på samme måde som alle andre, 

Jytte og Claus følger op 

 

9) Eventuelt 

 

 

 

Efter dagens møde holdt bestyrelsen ”den halve time”, hvor Claus ikke deltager. Herefter 

socialt samvær og spisning i cafeen. Alle deltog. 

 

 

 

 

Referat: Majbritt 

http://www.borgerforeningen.info/5-kunstudstillinger.html

