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  Svendborg 18. januar 2015

 Møde nr. 1/2015  

 Godkendt: 7. april 2015  

 

 

 

 

Referat til bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg  
Tirsdag 6. januar 2015 kl. 16 i Borgerforeningen  

 
Inviteret: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, Johan Groth, 

Christian Ulrich, Poul Erik Andersen, Thomas Cleve og Majbritt Kjærulff  

Afbud: Johan 

 

1) Godkendelse af dagsorden og referat fra 2. december 2014 samt evt. opfølgning 

Dagsorden og referat godkendt. 

 

2) Velkommen og orientering om seneste nyt v/ formanden   

 

Kjell ønsker godt nytår og håber, at vi får endnu et fantastisk år i byens kulturhus. 

 

Der orienteres om, at kontrakten med billet.dk er under revidering, så bank- og 

forsikringsforholdene bliver ajourført. Indgåelse af kontrakter drøftes. 

 

Aftaler: 

 Christian er med cc og den endelige aftale med billet.dk sendes snarest til bestyrelsen 

 Det aftales, at økonomiske dispositioner større end 25.000 kr. og indgåelse af aftaler og 

kontrakter altid aftales med bestyrelsen, som minimum med formanden 

 Tegningsregler ajourføres 

 

3) Økonomi og orientering 

 

a) Arrangementsregnskab v/Claus 

Claus fremlægger arrangementsregnskab, der viser antal solgte billetter m.v. Det ville være 

godt at holde tal op mod forventninger jf. stambudget. Det foreslås, at der laves en Excel 

projektmappe med faneblad for hver enkelt opgørelse, så det samlede arrangementsregnskab 

løbende kan analyseres.  

Arrangementsregnskab viser at årets netto indtægter for 2. halvår er 535.734 kr. Christian 

bemærker, at der i september var budgetteret med 710.000 kr., hvilket drøftes. 

 

b) Regnskab og budget v/Jens 

Budgetopfølgning fra 30.11.2014 ser iht. Jens fornuftig ud. 

 

Aftaler: 

 I princippet skal stambudget ikke rettes til. Arrangementsgruppen evaluerer 

stambudget og realiseret budget og drøfter om der kan udarbejdes en projektmappe, 

der giver endnu bedre overblik, end det nuværende arrangementsregnskab. 

 Der analyseres fremadrettet endnu mere på økonomi i forhold til arrangementer 

 

4) Personale, frivillige medarbejdere og café v/Claus 

 

Barselsvikar for vores pedel er stoppet, idet han har fået fast arbejde, og ikke ’kun’ et vikariat. 

Claus har i stedet ansat Jesper, der starter på mandag. 

Der er i alt knap 50 frivillige medarbejdere. 
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5) Årskalender v/ Claus 

 

Plan for ferie og lukkedage i 2015: 

Borgerforeningens lukkedage drøftes. Som udgangspunkt ønskes det, at cafeen har åbent hele 

året. Der ønskes mere liv på terrassen, evt. i form af mindre udendørs arrangementer. Dette 

gerne i samarbejde med forpagter af cafeen. Det foreslås, at kontor kan holde lukket i juli eller 

2 ugers helt lukket og ’kun’ delvis bemanding i ugen før og efter. 

 

Fastsættelse af datoer for generalforsamling og årsmøde i Erhvervsklubben: 

Dato og mødetidspunkt drøftes. 

 

Revidering af hjemmeside: 

Historik i forhold til tidligere koncerter, udstillinger og andre arrangementer efterlyses. Ikke alt 

er med i det trykte program (pdf.fil), hvorfor et klik på ”Tidligere arrangementer” er en mere 

fyldestgørende reference. Det gælder også udstillinger.  

Majbritt foreslår, at udstillinger markedsføres på samme måde som koncerter og andre 

arrangementer. Som det er nu, er det kun aktuelle udstillinger, der kan ses på hjemmesiden, 

dvs. at der ikke er nogen referencer fra tidligere udstillinger. 

 

Aftaler: 

 Ferieplan 2015 afventer møde med cafeen. Forslag til endelig ferieplan for hele huset 

fremlægges på næste møde v/Claus 

 Revidering af hjemmeside fortsætter. Aller kommer med input. 

 Det arbejdes videre med ønsket om, at cafeen holder åbent hele året 

 Tidligere udstillinger, koncerter, arrangementer m.v. skal alle fremgå af hjemmesiden. 

Claus følger op med UpTime. 

 Sparekatalog ajourføres v/Claus og drøftes på næste møde 

 Generalforsamling fastsættes til onsdag 6. maj 2015 kl. 19:00 

 Årsmøde i Erhvervsklubben fastsættes til 22. april 2015 kl. 17:30 

 

6) Topprioriteter v/ Claus og Kjell  

Fortsat fokus på PR. Mere på næste bestyrelsesmøde. 

Claus har glemt at medsende.  

 

7) Forslagskasse v/Kjell og Majbritt 

Ideen med forslagskassen, både den der hænger i cafeen og den elektroniske er, at borgere og 

brugere af huset kan komme med input. Forslagskassen tømmes af Majbritt før hvert 

bestyrelsesmøde. Kjell modtager mails via forslag@borgerforeningen.info. Siden sidst er der 

ikke indkommet forsalg eller andet. 

 

Aftaler: 

 Kjell laves ny forside til forslagskassen 

 

8) Nyt fra arbejdsgrupperne: 

 

Frivillighedsgruppen v/ Claus  

Der var møde i søndags. Kommende vagter er fordelt. Der var gennemgang af huset, bl.a. 

rundvisning i det nye depot og besigtigelser af brandstationer.  

Gylden er personlige. Det præciseres, at der ikke kan købes gavekort for gylden. 

Referat er sendt cc til bestyrelsen. 

 

Arrangementsgruppen v/ Claus  

Jf. ovenstående (under økonomi) evalueres der fremadrettet endnu mere på de enkelte 

arrangementer. 

mailto:forslag@borgerforeningen.info
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Salget af billetter til LOC starter på fredag. Claus har aftale om radiointerview. 

Der arbejdes med sommerarrangementer på terrassen. 

Der ønskes mere liv i stueetagen, inkl. terrassen, også om sommeren. Det vil blive prioriteret i 

2015, hvorfor der måske skal justeres i budget til PR. 

Claus orienterer om Svendborg Børnekulturhus, der er under etablering. Det overvejes hvilke 

snitflader der kan være til Borgerforeningen. Claus er med i styregruppen. 

 

Driftgruppen v/ Jens  

Flytning af depot og renovering af toiletter mangler nu kun lidt småting. 

Der er ros til renovering af toiletterne. Claus får vægge pletmalet. Skraldespande magen til 

dem der er på toiletter i forvejen indkøbes. Der mangler sæbedispensorer. Claus indhenter 

tilbud fra sæbeleverandør og der indkøbes en bedre kvalitet servietter. 

Marmorgulv ved sceneindgang er næste projekt. Jens udarbejder oplæg. 

Det ønskes, at trappen v/Teatergade dekoreres jf. tidligere drøftelser. Majbritt sender 

materiale vedr. trappen til Claus, der sammen med Jens og Poul Erik deltager i 

projektgruppen. 

 

Indretnings- og udsmykningsgruppen v/ Majbritt 

Orientering om vision for indretning af terrassen fremlægges. Det er målet, at der ser pænt og 

indbydende ud, at indretning kan fungerer for forpagter af cafe, at husets gæster føler sig 

velkommen og at indretning er funktionel og let at vedligeholde. 

Det ønskes, at Borgerforeningen bliver en del af Den Grønne Kile, inkl. at pladsen foran 

Borgerforeningen inddrages. Et foreløbigt oplæg til indretning af terrassen sendes til 

Driftgruppen før næste møde med cafeen om forpagtningsaftale den 14. januar 2015, gerne 

inkl. økonomisk overslag. 

Christian foreslår at vi får revideret visioner for huset. Dato aftales. Claus eftersender tidligere 

visioner for huset. 

 

Udstillingsgruppen v/ Jytte  

Nyt om udstillinger på www.borgerforeningen.info.  

 

Erhvervsklubben v/ Kjell  

Alt er som det skal være. Intet nyt. 

 

Medlemsgruppen v/ Claus  

Intet nyt. 

 

Kulturbutik-gruppen v/ Claus  

Der var møde i søndags. Referat er sendt cc til bestyrelsen. 

 

SocialeMedier-gruppen v/ Majbritt. Intet nyt. 

 

HistorieGruppen v/Majbritt. Intet nyt. 

 

Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell  

Det aftales at reklamer i biografen droppes i 2015. 

5 års jubilæum skal markeres i 2015. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Claus, 

Kjell, Thomas og Jytte. 

 

7) Eventuelt  

 

På næste møde 3. februar er der afbud fra Kjell og Thomas og 3. marts fra Majbritt og Kjell. 

 

 

http://www.borgerforeningen.info/
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Efter dagens møde er der lidt mad i Kulturcafeen og bestyrelsen afholder herefter 

”Bestyrelsens halve time”. 


