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Svendborg d. 18. juni 2012 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, 
onsdag d. 6/6 2012 – kl. 17.00: 
 
Tilstede: Kjell Laursen, Jens Thusgaard Finn Høffner, Jeanett Maagaard, Majbritt Kjærulff, Jytte 
Aagaard og Jan Aaskov. 
Afbud fra: Peter Larsen og Johan Groth 
 

1. Velkommen 
 

Kjell Laursen bød velkommen. Mødet blev indledt med ferniseringen af installationen ”Se 
Min Kjole” i lounge området på førstesal. Herefter fortalte Søs Grützmeier om begrebet 
”Citta Slow” og hvad der kræves for at blive certificeret. Vi har valgt at søge om optagelse. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   

Referatet blev godkendt med et par mindre præciseringer. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Vi er øjeblikket godt i gang med forhandlingerne med cafeen om den nye 
forpagtningskontrakt. Tre af sidste års sponsorer har ikke betalt. 2 vil blive slettet, mens 
formanden taler med den sidste. Der er stadig 85 betalende medlemmer af 
erhvervsklubben. Der er 5 nye medlemmer på vej og Birgit Madsen fra Nordea bliver 
involveret i arbejdet med erhvervsklubben. Peter Larsen har orienteret formanden, om at 
kultur- og planudvalget har udsat behandlingen af vor samarbejdsaftale. Finn Høffner og 
Jens Thusgaard tager et dialogmøde med formanden for kultur- og planudvalget, Bruno 
Hansen. Formanden vil bede Kim Barren lave et oplæg på bestyrelsesmøde omkring 
håndtering/ samarbejde med pressen. Vi arbejder også med en fælles rengøringsløsning 
med teatret. For at opnå større synlighed af den daglige ledelse opsættes et nyt skilt ved 
indgang til guldsal med oplysninger om træffetid dagligt og et par gange om ugen er der en 
times træffetid i cafe. Dette kombineres med en forslagskasse. 
 

4. Siden sidst 
 

 Generel orientering 
 
Undertegnede tager kontakt til Kim Christoffersen omkring parkeringen ved 
jobcentret, der blokerer for trappen til Borgerforeningen. 
 
For fremtiden vil punktet ”general vedligeholdelse” være at finde i dagsordenen. 
 
Bluesfestivalen løb trods pænt besøgstal ikke helt rundt.  

 

  Økonomi 
 
Tallene ser fine ud - og der er intet at bemærke. 

5. Indbydelse til kultur- og planudvalget 
 

På opfordring vil vi indbyde kultur- og planudvalget til et orienteringsmøde. Undertegnede 
og Majbritt Kjærulff laver indbydelsen. Udvalgets næste møde er d. 14. august. 
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6. Nyt fra arbejdsgrupperne  
 

Medlemspleje gruppen: Jytte Aagaard, Jeanett Maagaard og undertegnede holder møde 
om hvordan vi skaffer flere medlemmer. Vi skal bl.a. have oprettet mulighed for at melde 
sig ind og betale kontingent med dankort via hjemmesiden.  
 
Udstillingsgruppen: Lotte Lampe (tidl. frivillig og kendt fra klovnebillederne) vil gerne træde 
ind i udstillingsgruppen. Børns Voksenvenner er klar med en udstilling af børnetegninger. 
Der planlægges en cykeludstilling på kulturtorvet. Skoleudstillingen fra Anne Hvides Gaard 
bliver flyttet til Borgerforeningen efter sommerferien. Undervejs er også en udstilling af 
Tobaksplakater.  
 
Driftsgruppen arbejder stadig med at få en endelig afklaring med Vesla om terrazzo gulvet i 
kælderen. Ligeledes søges en afklaring på om ventilationsanlægget til køkkenet fungerer 
rigtigt. 
 
Arrangementsgruppen arbejder - foruden de planlagte koncerter – med at afholde en 
italiensk aften i samarbejde med Appetito. Desuden er der planlagt et samarbejde med 
Historisk Samfund om et foredrag med Pia Zigmund, et samarbejde med Børns 
Voksenvenner om et foredrag med Lisbeth Zorning. Op mod jul er der programsat to 
juletræsfester. 
 

 
7. Nye Aktiviteter og tiltag 

 
Vi har indledt et samarbejde med Folk for Folk omkring to koncerter til efteråret.  
 
Vi vil arbejde på overtage det traditionsrige arrangement for ældre i SG hallen (Kjell og 
Hilda), der nu stopper. 
 
Ligeledes vil vi prøve at lave en temaweekend for unge mod vold, mobning og stoffer i 
samarbejde med SSP og Oure skolerne. Vi forestiller os en kombination af seminarer, 
workshops og koncerter. 
 
Vi vil også meget gerne genoptage traditionen med juleaften for enlige i Borgerforeningen. 

 
 

8. Personale, frivillige og café 
 

Personale: Lotte Baunbæk har lige været på kursus i varmestyring, Anders Gedde 
Sejdelin, der har været tilknyttet freelance, starter fra 1. august i en 30 timers stilling som 
tekniker og pedel. Janne Bjerre fortsætter under revalidering i en arbejdsprøvning: En 
sekretærstilling med ansvar for catering, forberedelse af møder og forefaldende 
kontorarbejde. 
 
Frivillige: Vi afslutter sæsonen for de frivillige med en sommerudflugt til Skarø d. 16. juni. 
 
Café: Finn Høffner orienterede om forhandlingerne til en ny forpagtningskontrakt 
 

9. Eventuelt 
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Næste møde afholdes tirsdag d. 7. august kl. 17.00, hvor vi starter med at gå gennem 
huset. 

 
 

 
 
Jan Aaskov 
referent 


