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Svendborg 6. februar 2013 
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg 
Onsdag 6. februar 2013 kl. 17. 
 
 

Deltagere: Kjell Laursen, Jeanett Maagaard, Majbritt Kjærulff, Finn Høffner, Peter Larsen og Jens 
Thusgaard 
Afbud: Jytte Aagaard 
 
 
1. Velkommen v/ Kjell 
 
2. Gennemgang og godkendelse af referat fra 29. januar 2013 samt opfølgning. 

 
Referat godkendt. Offentliggøres på www.borgerforeningen.info. 
 

3. Meddelelser v/ Finn 
 

 Der er kommet 42 ansøgninger til den ledige stilling som daglig leder. Alle har fået 
kvittering for modtagelse. Ansøgningerne er nu ved at blive gennemlæst. Det forventes, 
at samtaler afholdes ultimo uge 6. 

 
4. Siden sidst 

 

 Generel orientering 
o Fyns Amts Avis 150 jubilæum med over 1.000 gæster blev afviklet med stor 
mediedækning. Et meget vellykket arrangement, med mange glade gæster i hele huset. 
o Ugens øvrige arrangementer er også afviklet tilfredsstillende. Billetsalget kunne have 
været bedre, bl.a. til Tip Toe Big Band. 
o Erhvervsklubben har nu 108 sponsorer, med i alt 300 medlemmer  
 

 Økonomi v/ Jens 
o Betalinger og fakturering er ajourført 
o Dorte Kjær er ansat som ekstern hjælp til bogholderiet 3 timer pr. uge  
o Regnskab 2012 er gennemgået med Jan Aaskov, og gøres færdigt i næste uge. 
 

5. Nyt fra arbejdsgrupperne  

 Driftgruppen v/Jens 
o Der er driftmøde med Kulturcafeen på fredag. 

      FaceBook-gruppen v/Majbritt: 
o Reglerne for konkurrencer er ved at blive undersøges. Indtil afklaring holder vi lidt 

igen med konkurrencer. 

 Frivillig Gruppen v/Majbritt 
o Opsætning ved entre optimeres. Der er nedsat en arbejdsgruppe, men 

repræsentanter fra personale, frivillige og bestyrelse. Første møde er afholdt. Det 
næste stykke tid vil forskellige opstillinger blive afprøvet og der vil blive taget endelig 
stilling til fx 3-5 muligheder, afhængig af arrangement. 
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 Marketing- og PR-gruppen: 
o Billedmateriale til den elektroniske infostander sendes i ønsket format til Palle 

Rhode, der indtil videre hjælper med at markedsføre alle Borgerforeningens 
arrangementer via den elektroniske Infostander på Johannes Jørgensens Vej. 

o Palle Rhode opdaterer indtil videre ”Det sker” i Fyns Amts Avis og ”Ugen, der 
kommer” i Svendborg Ugeavis. Det sker med udgangspunkt i menupunkterne 
Arrangementer og Udstillinger på www.borgerforeningen.info. Peter Larsen er 
tovholder. Tak til Palle  

 Medlemsgruppen v/Jeanett 
o Jeanett tager initiativ til næste arrangement for medlemmer af Borgerforeningen 

 Indretnings- og dekoratinsgruppen v/Majbritt 
o Der er indkøbt postkasse til ris/ros, forslag, ideer m.v. Den vil snarest blive opsat et 

centralt sted i huset. Alle opfordres til at giver deres mening til kende. 

 Udstillingsgruppen: Intet nyt. 

6. Kommende arrangementer, nye aktiviteter og tiltag 
 

 Ord over Svendborg 2013. Der vil muligvis blive en udstilling på Kulturtorvet i tilknytning 
til arrangementet. 

 Kulturstrategi. Næste møder er 13. marts 2013. Generelt vil Borgerforeningen meget 
gerne bakke op om alle lokale aktiviteter. Pt. dog lidt svært at nå det hele, uden fast 
daglig leder. Peter Larsen orienterer projektleder. 

 
7. Personale, frivillige og café 
 

 Personalemøder afholdes hver mandag kl. 10. En eller flere repræsentanter fra 
bestyrelsen/arbejdsgrupperne deltager indtil videre i personalemøderne, efter nærmere 
aftale. Formålet er at sikre en god dialog mhp. optimal løsning af de daglige 
driftsopgaver. 

 
8. Eventuelt 
 
- 
 
 
 
Næste møde: Mandag 11. februar 2013 kl. 17 
 
Referat: Majbritt Kjærulff 
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