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Svendborg 5. november 2019 
Referat godkendt på møde 3. december 2019 

 

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Tirsdag 5. november 2019 kl. 16 

Inviteret: Johan Groth, Christian Ulrich, Ulrik Feveile, Thomas Cleveland (gik kl. 18), Kim Nielsen, 
Majbritt Kjærulff og Rikke Starbæk 
 
Afbud: Ulrik Feveile 
 
Øvrige deltager: Claus Bjerregaard 

 

1) Bestyrelsens halve time   

Refereres ikke / se også nedenfor. 

2) Godkendelse af dagsorden samt referat.   

Det drøftes om der er eller bliver fulgt op på punkter/emner fra tidligere referater.  

Majbritt går alle referater fra indeværende bestyrelsesperiode igennem og laver to-do liste, med 
eventuelle hængepartier. Der laves en skematisk oversigt. 

Herefter godkendes referat fra 1. oktober 2019 og dagsorden d.d. 

3) Velkommen v/formanden 

Christian byder velkommen.  

Vi aftaler, at dagsorden ændres så vi fremadrettet har velkommen før bestyrelsens halve time. 
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4) Orientering om status på forpagtersituationen. 

Cafe KoK (Anders) har vundet udbuddet i forbindelse med drift af kantinen på Svendborg 
Gymnasium.  
Det forventes, at vores forpagtningsaftale med KoK underskrives i næste uge. I den forbindelse 
overtager Borgerforeningen al inventar, der herefter indgår som er del af forpagtningsaftalen.  

Claus følger op med forsikring mht. inventar. 

5) Orientering om økonomi 

Der er fulgt op på ansvarsforsikring til bestyrelsen samt indboforsikring. Claus vil inden længe få 
lavet et forsikringstjek, herunder evt. indhentning af tilbud.  

Opgaven med forsikringstjek var tidligere en del af årshjulet. 

Der forventes fortsat at budget holder.  

Kim, Charlotte og Majbritt tager initiativ til køb af lamper, så nyindretningen i cafeen kan 
færdiggøres.  

Majbritt undersøger lamper fra Gertrud. 

6) Opsummering på bestyrelsens visionsdag med udgangspunkt i tidligere sendte rapport 

Referatet ”Handleplan for Borgerforeningen” fra visionsseminar 7. september 2019 gennemgås. 
Der skal følges op på Handleplan 2020 m.v. og generelt ønskes det, at den lidt mere skal afspejle 
vores ideer og mål. 

Thomas og Christian har talt sammen, bl.a. om vores identitet. Brand, vores navn (kan 
sammenlignes med Tobaksgården, Foderstoffen, Realen, Den blå kirke m.fl.).  

Bo Bomuld ”Du er hvad du hører” er igen bragt i spil. Vi beslutter, at vi gerne vil holde et møde 
med brandingeksperten. Det aftales, at der er præsentationsmøde mellem Bo og bestyrelsen 
mandag 18. november kl. 16. Hele bestyrelsen deltager. 

7) Debat om Borgerforeningens brug af eksterne konsulenter 

Thomas holder kort indlæg. Se referat ovenfor. 

8) Debat om Borgerforeningens 10-års fødselsdag 5. august 2020 

Vi drøfter fejringen, stor koncert/et brag af en fest, en festival, en familiedag m.m. 
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Det behøves ikke være en begivenhed, som vi fejre på én dag, men gerne noget, som vi fejre med 
fx 10 begivenheder i 2020. Derved opnås en høj brandingværdi.  
God idé at få lavet en 2020-fødselsdagsplan. Thomas, Rikke og Claus indgår i arbejdsgruppe. 

9) Eventuel 
 
Claus sender farveskema og fonde m.v. til Rikke, der arbejder videre med visitkort. Evt. kontakter 
Rikke selv Anja hos Up-time og/eller vores pedel Jesper. 
 
Der er ved at blive sat nye højtalere m.v. op i Guldsalen. Det lyder godt. 
 
Garderoben ønskes optimeret. Der ryddes op ved garderoben, hvilket sker i forbindelse med det 
ny rum, der er ved at blive indrettet. Det forslås at der tages imod betaling for garderoben, 
medens gæsterne står i kø. Værtinderollen gentænkes. Claus igangsætter. 
 
Mails fra claus@borgerforeninge.info ryger tit i ’spam’. Claus har talt med Up-Time om det og 
følger op. 
 
Der er julefrokost for alle 6. december 2019. Invitation følger. Kl. 21 er der musik og dans. Rikke og 
Johan har meldt afbud. 
 
Næste frivillighedsmøde er 12. januar 2019 kl. 10.30. Hele bestyrelsen opfordres til at deltage. 
Kontoret skal sende til hele bestyrelsen. Majbritt har sendt referat til bestyrelsen (denne gang) og 
drøfter med Nanna. Måske er der udfordring med spam? 
 
Sanne i Odeon onsdag 13. november. Rikke, Ulrik, Christian, Johan, Kim og Majbritt deltager. 
 
Afslutningsvist besigtiger vi det nye lydanlæg i Guldsalen. 
 
 
Referat: Majbritt Kjærulff  
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