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Svendborg 17. november 2013 
 
 
Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 5. november 2013 kl. 17 i Borgerforeningens personalerum. 
 
Referat 
 
Deltagere: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Finn Høffner, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, Majbritt 
Kjærulff, Johan Groth, Peter Larsen og Mads Steffensen 
 
 
1. Velkommen v/ Kjell 

 
2. Godkendelse af referat fra 1. oktober 2013 og evt. opfølgning 

 
Med enkelte rettelser godkendes referat. 
Redegørelse jf. samarbejdsaftalen med Svendborg Kommune er afsendt til kommunen. 
Skrivelse eftersendes til bestyrelsen, til orientering. 
Claus sørger for opsætning af krog til hunde og piktogrammer.  
 

3. Meddelelser/orientering 
 

Fra formanden: 
Der har i lang tid været arbejdet på en løsning, så kommunens parkeringspladser på 
Ramsherred 4, ved Svendborg Teater og Borgerforeningen, så pladserne kan anvendes af 
gæster i byen, om aftenen og i weekenden. Der bliver opsat nye skilte.  
Der arbejdes fortsat på en løsning med den ene parkeringsplads på Borgerforeningens 
matrikel, som kommunen pt. anvender. Det skete efter, at kommunens p-plads foran trappen 
op til Borgerforeningen blev nedlagt, men ikke en løsning Borgerforeningen finder holdbar. 
 
Der kommer mere end 100 medlemmer af Erhvervsfesten til årsfesten lørdag 9. november 
2013. Der er udsendt nyhedsbrev om forårets program. Flere nye medlemmer er på vej og 
foreløbigt kun enkelte udmeldelser. 
   
Fra daglig leder: 
Claus præsenterer forårets program. De fleste billetter er sat til salg. Der er bl.a. samarbejder 
Folk for folk.  
Det trykte program udkommer primo december. Der er afsat 3 dage til korrekturlæsning. 

 
4. Siden sidst 

 
Økonomi v/ Jens og Claus 
 
Claus fremlægger foreløbigt budget for 2014. Dette tages til efterretning. 
Fremover sender Claus bilag til punkt om økonomi i god tid, før hvert bestyrelsesmøde. 
 
Det vurderes, at der er stormskader på bygningen for ca. 45.000. Der er en selvrisiko på 
5000 kr. Vedr. forsikringer foreslår Peter, at de regnskabsmæssigt føres på særskilt konto. 
Peter oplyser også, at der snarest fremsendes regning på forsikring af bygningen, der er 
forsikret via Svendborg Kommune.  
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Der er ikke budgetteret med lejeindtægt i stedet for Den Alternative Musikskole, der har 
opsagt sit lejemål af lille lokale i kælderen. En ny lejer kunne ønskes, fx til sangundervisning. 
 
I Budget 2014 nævnes ønsker til bl.a. nyt lydudstyr og nye stole. Dette vil blive drøftet 
senere. Først og fremmest er der afsat økonomi til almindelig vedligeholdelse, bl.a. 
renovering af toiletter i kælder og gulv i tidligere forhal. 
 
Der er tegnet ny ansvarsforsikring for personale, frivillige medarbejdere og bestyrelse. 
 
Arrangementsregnskab gennemgås for 2013 og arrangementsbudget for forår 2014. Budget 
for arrangementer 2014 er væsentlig forhøjet.  
Bestyrelsen ønsker, at arrangementsregnskab udsendes før bestyrelsesmøderne. 
 
Forslagskassen 
Intet nyt. 

 
5. Nyt fra arbejdsgrupperne, bl.a.: 

 
Driftgruppen v/ Finn 
Der afholdes nu møde med Kulturcafeen hver uge mhp. optimering af den fælles 
planlægning, fx i forbindelse med afvikling af arrangementer, udlejning og markedsføring. 
Der er planlagt møde med Albani om ny kontrakt. 
 
Arrangementsgruppen v/Claus 
Der arbejdes med en børnefestival, som omtalt i dagens Fyns Amtsavis. 
Valgmødet 4. november i samarbejde med Kulturelt Samråd blev afviklet med mere end 50 
deltagere, heraf spiste cirka halvdelen stegt flæsk og persillesovs i Kulturcafeen, før mødet. 
Juletræsfesten afvikles 16. december. Der er solgt en del billetter, bl.a. til Rotary. 
 
FaceBook-gruppen v/Majbritt 
FaceBook-gruppen laver ikke selv konkurrencer som følge af nye regler, men linker til 
konkurrencer på hjemmesiden. 
Claus og Mads har udarbejdet konkurrenceregler for Borgerforeningen. Direkte link er 
www.borgerforeningen.info/" \l "!konkurrencer/c19cc. 
  
Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell 
Der er justeret lidt på annonceringen og der vil blive lavet en medieanalyse, bl.a. i 
forbindelse med erhvervsklub festen. 
 
Medlemsgruppen v/Claus 
Claus fremlægger oplæg til nye medlemskaber. Kulturmedlem kr. 200, KulturPlus 400 kr. og 
KulturUng 200 kr. Claus har inviteret andre kulturinstitutioner til møde i november mhp. 
samarbejde om rabatordninger. Mere om dette på næste bestyrelsesmøde. 
Medlemmer af Borgerforeningen er inviteret til koncerten med Nanna 9. november 2013.  
 
Indretnings- og udsmykningsgruppen v/ Kjell, Jytte og Majbritt 
Majbritt indkalder til møde. 
Majbritt tager initiativ til indkaldelse af arbejdsmøde vedr. dekorering af teatertrappen. 
 
Udstillingsgruppen v/ Jytte 
Der er nye udstillinger flere steder, bl.a. i Galleriet med Lene Høffner Art. Lene holdt en 
hyggelig og velbesøgt fernisering i Galleriet. 
Efter bestyrelsesmødet inviterer Jytte på rundvisning J 
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Kulturbutik v/ Majbritt 
Der er stor tilfredshed med ”kulturpigerne”. 
 
Dagsorden/mødeindkaldelse til alle møder i de forskellige arbejdsgrupper sendes fremover til 
bestyrelsen, der på den måde får mulighed for at deltage i møderne. 

 
6. Personale, frivillige medarbejdere og café 
 

Frivillighedsmødet søndag 3. november gik fint, med 33 deltagere. Vagtplan for resten af 
året er besat. Claus har overtaget mødeledelse og fordeling af vagter. 
Det aftalt, at Majbritt fortsætter med at skrive referater. 
 
Peter følger op på profiler, der skal i seniorjobordening. 
 
Julefrokost er ændret til 7. december 2013 og foregår i Spejlsalen. Invitation er udsendt. 

 
7. Eventuelt 
 

Majbritt har deltaget i evaluering af SVEND13. Der er generelt enighed om, at det er et godt 
initiativ, som skal fortsætte. Generelt kunne der ønskes større opbakning fra alle byens 
kulturinstitutioner, inkl. Borgerforeningen, i form af øget annoncering af begivenheder på 
hjemmesider m.v. Det inkl. arrangementer, der fx ikke er Borgerforeningens egne. 
Julie Lindegaard vil gerne kommer på et bestyrelsesmøde primo 2014 og fortæller om 
Svend14. Majbritt kontakter Julie for nærmere aftale. 


