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Svendborg d. 26. december 2011 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, 
tirsdag d. 6/12 2011 – kl. 17.00: 
 
 
Tilstede: Kjell Laursen, Majbritt Kjærulff, Peter Larsen, Jens Thusgaard Jytte Aagaard, Finn 
Høffner og Jan Aaskov. 
 
Afbud fra Jeanett Maagaard og Johan Groth. 
 

1. Velkommen 
 

Kjell Laursen bød velkommen. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   

Referatet blev godkendt med et par mindre sproglige ændringer 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Der var ingen meddelelser fra formanden. 
 
 

4. Siden sidst 
 

 Generel orientering 
 

Vi har et meget travl november måned, hvor der har været rigtig mange 
arrangementer og mennesker i huset. Der mangler nu to arrangementer, nemlig 
julekoncerten med Harald Haugaard og juletræsfesten, hvor forsalget går 
tilfredsstillende. 
 
Der er fra publikum utilfredshed med, at der ikke er tidsbegrænsning på 
familieafdelingens parkeringspladser ved trappen op til Borgerforeningen. 
Familieafdelingen bruger aldrig pladserne efter kl. 18.00. Ligeledes ønskes det, at 
parkeringspladsen ved trappen bliver nedlagt, således der bliver fri adgang til 
trappen for besøgende til Borgerforeningen og handicappede får bedre mulighed for 
at komme til vareindleveringen og dermed elevatoren til Borgerforeningen. Der 
bliver udarbejdet et brev til chefen for direktionssekretariatet, Kim Christoffersen.  
 
 

 Byggeriet – afslutning af 1 års gennemgang 
 
Byggeriet er nu endelig afsluttet - og alt er betalt og byggegarantien er frigjort. Der 
resterer nu kun mindre hængepartier og det arbejde Vesla udfører med terrazzoen 
lige efter nytår.  
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 Økonomi – økonomioversigt og arrangementsregnskab 
 
Økonomien blev gennemgået og der er intet at bemærke. Arrangementerne i 
efteråret er gået bedre end budgetteret - og det tegner til et resultat, der er lidt 
bedre end budgetteret. 
  

5. Virksomhedsplan 2012 og forslag til budget 
 

Det fremsendte materiale blev gennemgået, diskuteret og tilrettet. Den endelige version 
vedtages på næste møde. 

 
6. Renovering af B&Us depot på 2. sal  

 
Vi har nu indgået en aftale med pedeltjenesten og BU teatret, sådan at vi betaler 
materialerne og pedeltjenesten udfører arbejdet, der består i at opsætte 2 lag gips og 
isolering på et nyt skelet i loftsrummet på 2. sal. Der er afsat penge i det nye budget til 
arbejdet. 

 
7. Henvendelse fra Ældre Sagen om huslejenedsættelse 

 
Ældre Sagen har henvendt sig og bedt om at få nedsat huslejen bl.a. med henvisning til et 
lavere tilskud fra kommunen. Anmodningen kunne ikke imødekommes, da det vil få store 
konsekvenser for Borgerforeningen, hvis der dannedes præcedens. 
 

8. Nyt fra arbejdsgrupperne  
 
Udstillingsgruppen: Der kommer en ny udstilling i januar – og flere er på vej. Der er blevet 
sat plakater op i kældergangen ved møde 1 og 2. 
 
Senere på måneden vil der sammen med kulturteamet i Svendborg Kommune blive afholdt 
en fælles reception, da det er 160 år siden, at Borgerforeningen blev stiftet, SCHACK, 
arkivsamarbejdet i Svendborg Kommune har opstillet en elektronisk info-stander på 
Kulturtorvet, Seniorværkstedet har istandsat et gammelt spejl og en kridttavle fra den 
gamle Borgerforening, og Faglærer Leo Johansen er sammen med kollegaen, Elina 
Petersen fra dekorationsmalerlinjen på Erhvervsskolen er i gang med at dekorere 
”Regnbuen” på kulturtorvet. Arbejdet forventes færdigt primo 2012. Der er desuden opsat 
historiske danse-fotografier fra Byhistorisk Arkiv i Spejlsalen 
  

9. Nye Aktiviteter og tiltag 
 

Der nedsættes en marketingsgruppe, der skal arbejde med Borgerforeningens PR-udtryk. I 
første omgang består den af Kjell, Majbritt og Jan. Der skal arbejdes med nyt design til 
program, annoncer og infoskærm. 
 
Vi indgår i et samarbejde med Syng Sydfyn korfestival om at lægge lokaler til den 
kommende korfestival. 
 

10. Personale, frivillige og café – herunder parkeringstilladelser i 2012 
 

Personale: Vi påtænker på lidt længere sigt at indgå et fastere samarbejde med teatret om 
rengøring.  
 
Frivillige: Julefrokost udvalget har årets julefrokost, der afholdes i guldsalen d. 16. dec. 
Både personale, frivillige og bestyrelsen er inviteret. 
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Café: Cafeen holder lukket fra d. 22. dec. til 6. januar – efter nytår på grund af Veslas 
arbejde med Terrazzo gulvene. 
 
Bestyrelse og personale, der er i besiddelse af en parkeringstilladelse, bedes huske, at der 
kun må parkeres ved Borgerforeningen, hvis man fysisk er i Borgerforeningen. I 
forbindelse med teatrets arrangementer har der har været problemer med at få kontakt til 
chaufførerne til de parkerede biler, der stod i vejen for lastbilerne.    

 
11. Eventuelt 
 

Borgerforeningen har lukket mellem jul og nytår.  
 
 

Mvh 
 
Jan Aaskov 
referent 


