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Svendborg 23. august 2013 
 
 

Referat til bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 6. august 2013 kl. 17 i Borgerforeningens personalerum. 
 
Deltagere: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Finn Høffner, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, Majbritt 
Kjærulff, Peter Larsen og Jeanett Maagaard 
Afbud: Johan Groth 
 
1. Velkommen v/ Kjell 
 
2. Godkendelse af referat fra 4. juni 2013 og evt. opfølgning 

 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Meddelelser/orientering 
 

Fra formanden: Efterårets program er på plads. 
 
Fra daglig leder: Intet nyt. 
 

4. Siden sidst 
 

Økonomi v/ Jens og Claus: 
Halvårsregnskab er på vej, og der er aftalt møde med revisor. Alle er enige om, at der fortsat 
skal være meget styr på økonomien. Det forventes at Claus overtager alt vedr. økonomi og 
regnskab i løbet af den næste års tid. Jens og Claus har løbende opfølgning. 
Det forslås, at der afsættes budget til følgende:  
1) Åbning af den gamle indgang 
2) Dekorering af trappeopgang fra Teatergade 
3) Inventar og toiletforhold i kælder 
Vi følger op på næste møde. 
 
Kulturbutik v/Majbritt 
Der var reception 1. august i anledning af Kulturbutikkens åbning. Der var ca. 40 gæster, 
heraf flere politikere. Kjell Laursen bød velkommen og Kulturbutikken blev officielt åbnet af 
Bruno Hansen.  
Majbritt Kjærulff har fortsat ansvaret for opstart af Kulturbutikken. I august/september vil der 
blive ansætte flere frivillige medarbejdere til Kulturbutikken. 
Historisk Samfund Fyn har nu fast træffetid i Kulturbutikken. Vi håber der på sigt vil komme 
flere foreninger til. Desværre har Senior Info meddelt, at de ikke længere ønsker at gøre brug 
af deres træffetid i Kulturbutikken. Peter Larsen vil – via medarbejdere i Kultur og Fritid - 
opfordre kommunale institutioner til at gøre brug af Kulturbutikken. 

 
5. Nyt fra arbejdsgrupperne, bl.a.: 

 
Driftsgruppen v/ Finn 
Der har d.d. været møde med Kulturcafeen. Efterårets program blev gennemgået og der blev 
fulgt op på diverse løse ender. 
 
FaceBook-gruppen v/Majbritt 
Planlagt møde før sommerferien blev aflyst. Nyt møde 14. august. Annoncering på 
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FaceBook vil snarest starte op igen, og der vil blive set på muligheder for at markedsføre 
Kulturcafeens FaceBook-profil på vores side. 
 
Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell 
Efterårsprogrammet forventes at komme fra trykkeriet om ca. 2 uger. 
Claus er ved at lave en marketings- og medieplan. Der har været møder med Fynske 
Medier, Diablo m.fl. mhp. bedst mulig udnyttelse af vores budget. 
 
Medlemsgruppen v/ Jeanett 
Jeanette har gennemgået medlemslisten og vores kontormedhjælper har opdateret listen, så 
den nu skulle være fuldt ajourført. Claus udsender en af dagene det første nyhedsbrev, med 
tilbud om at deltage i årets gratis arrangement. 
Medlemskort for 2014 skal være i stil med VIP-kort til Erhvervsklubbens medlemmer. 
 
Indretnings- og udsmykningsgruppen v/ Kjell, Jytte og Majbritt 
Ideen om, at der skal være mulighed for flow rundt i huset fungerer desværre fortsat ikke 
tilfredsstillende. Nye skilte er bestilt, og der er forslag om, i en periode, at lave en rød streg, 
der viser vej, til bl.a. Guldsalsgang og Galleri, via Kulturcafeen (ved køkkenindgang). 
Dekorering af væg ved BU-Teateret vil blive igangsat i løbet af efteråret. 
6 stk. fotografier fra 1. halvdel af 1900-tallet er ophængt i Guldsalsgangen. 
Kjell Laursen har doneret 3 litografier, der vil blive hængt op ved toiletterne på Kulturtorvet. 
Der er lavet skilt med Erhvervsklubbens medlemmer v/indgang til Balkon. En ramme på væg 
ved siden af, med efterårets programmer følger.  
 
Udstillingsgruppen v/ Jytte 
30. august kommer der nye udstillinger. Der er fortsat stor søgning. 
Jytte følger op med udstillere, at de får billeder hænger professionelt op og at skiltning er i 
overensstemmelse med vores principper, jf. den skriftlige aftale med udstillere. 

 
6. Personale, frivillige medarbejdere og café 

 
Brian er ansat i flexjob, 20 timer om ugen, som pedelmedhjælper. 
Peter Larsen oplyser, at det i løbet af efteråret formodentlig bliver muligt for selvejende 
institutioner at få en medarbejder i seniorordningen, fx i Borgerforeningen. 
 
Den årlige sommerudflugt forløb fint. Vejret var med os og Margit Lolk havde arrangeret 
årets udflugt helt perfekt. 
 

7. Eventuelt 
 

Claus vil sørge for, at der indgås aftale om ekstra rengøring af toiletter ved Gl. Torvedag,  
sådan som det sker ved afvikling af Fødevaremessen. 
 
Der er ikke noget nyt vedr. parkeringspladserne. Driftsgruppen og Peter Larsen følger op. 
 
Jeanette oplyser, at hun har meddelt Kulturelt Samråd, at hun ikke længere ønsker at være 
med i Borgerforeningens bestyrelse. Jeanette kommer til næste møde, som så bliver hendes 
sidste møde i bestyrelsen. 

 


