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Svendborg 31. marts 2013 
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 5. marts 2013 kl. 17. 
 
 

Deltagere: Majbritt Kjærulff, Finn Høffner, Peter Larsen, Johan Groth, Jens Thusgaard, Kjell 
Laursen, Jytte Aagaard og Jeanett Maagaard 
 
 
1. Velkommen v/ Kjell 
 
2. Gennemgang af referat fra 11. februar 2013 og opfølgning 

Referat godkendt. 
 
3. Meddelelser v/Kjell 
 

Der har været møde med Svendborg Teater, som vi har et fint samarbejde med, bl.a. i 
forhold til arrangementet Love Me Do fredag 8. marts 2013. Der vil også blive fælles 
arrangementer til efteråret. 
Program for 2. halvår 2013 er under udarbejdelse 

 
4. Siden sidst 

 

 Generel orientering 
 

Erhvervsklubben: Der er kommet flere nye medlemmer.  
Der er årsmøde i Erhvervsklubben mandag 6. maj 2013 kl. 17:30 i Spejlsalen.  
 
Kulturbutikken: Er nyindrettet. Der er sat ekstra computer samt printer op.  
 
Faste lejere: BU-Teateret, Ældresagen og Den alternative musikskole 
 Der har været årsmøde med BU-Teateret. Overordnet set fungerer den daglige drift fint. Der 
bliver taget initiativer til øget synlighed, bl.a. udstilling af kostumer på Kulturtorvet. 

 

 Økonomi v/ Johan og Jens 
Regnskab 2012 mangler lidt dokumentation. Endeligt regnskab på næste møde. 

 

 Ansøgninger og planlægning af kommende samtaler 
Efter at have taget sig af den daglige ledelse af Borgerforeningen de sidste 2 måneder, 
konkludderes det, at der i høj grad er brug for en daglig leder, der kan varetage de mange  
 varierende gøremål, der er i huset. 
Der indkaldes til 2. samtalerunde. 

 
5. Nyt fra arbejdsgrupperne  

 Driftgruppen 
o Handicappolitik skal udarbejdes. Peter Larsen undersøger hvilke retningslinjer, der 

er i andre af kommunens kulturinstitutioner. 

      FaceBook-gruppen 
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o Frivillig medarbejder Mikkel Oldenburg er ad hoc administrator i forhold til PR på 
arrangement med Klumben, TopGunn & Raske Penge 30.3.2013. 

o FaceBook profilen spænder over et meget bredt publikum, både i forhold til 
publikums interesser og alder. Dette tages der højde for i forhold til markedsføring. 

o PR-materiale er under udarbejdelse v/ frivillig medarbejder Anna Niclasen 
o Peter Larsen kontakter andre kulturinstitutioner / Svendborg Bibliotek mhp. 

erfaringsudveksling i forbindelse med brugen af sociale medier 
o Budget til annoncering fastsættes til kr. 4.000 pr. år. 

 Marketing- og PR-gruppen 
o Finn har holdt møde med Mikkel Oldenburg mht. markedsføring af Klumben, 

TopGunn & Raske Penge, bl.a. i forhold til sydfynske uddannelsesinstitutioner. 
o Peter Larsen undersøger mulighederne for at opsætte plakatsøjle / elektronisk 

infostander udenfor v/ Borgerforeningen 

 Medlemsgruppen – intet nyt. 

 Indretnings- og udsmykningsgruppen 
o Forslagskasse er opsat ved hovedindgangen. 

 Udstillingsgruppen 
o Nye udstillinger på vej:  
o Aktuelle udstillinger kan nu ses på www.borgerforeningen.info. Oplysninger om 

tidligere udstillinger kan ses i særskilt ’mappe’ på hjemmesiden. 
o Der opfordres til at kigge forbi de skiftende udstillinger 

6. Nye aktiviteter og tiltag – intet nyt. 
 
7. Personale, frivillige og café 

 
Anna Niclasen har været ansat som ferieafløser for Karl Erik. Det er gået fint. 
 
Førstehjælpskursus afholdes for alle i september 2013. Peter Larsen er tovholder. 
 
Møde for frivillige 3. marts gik planmæssigt. Vagter indtil 21. april er fordelt. Der er en god  
stemning blandt de frivillige, som gør en stor indsats for Borgerforeningen. 

 
8. Eventuelt 
  - 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: 2. april 2013 kl. 17 
 
Referat: Majbritt Kjærulff 
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