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Svendborg 2. juni 2014 

Møde nr. 5/2014 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 6. maj 2014 kl. 16 i Borgerforeningen 
 

Deltagere: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Finn Høffner, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, 

Johan Groth, Christian Ulrich og Majbritt Kjærulff 

Afbud: Kjell og Johan. 

 

 

1) Godkendelse af referat fra 1. april 2014 og evt. opfølgning 

Finn byder velkommen. Især til Christian, der er ny i bestyrelsen, fra næste generalforsamling. 

Som noget nyt starter bestyrelsesmøderne kl. 16 og slutter med lidt at spise senest kl. 18:30. 

Referat godkendes, men mindre ændring. 

 

2) Meddelelser/orientering: 

 

Fra formanden: 

Generalforsamling 14. maj 2014 v/Finn 

Plan for afvikling af generalforsamling gennemgås, justeres og godkendes. 

Claus sørger for, at de to manglende sider fra referat fra generalforsamlingen 2013 lægges på 

hjemmesiden. 

 

Fra daglig leder: 

Medlemsliste er ajourført og udsendes til bestyrelsen. 

Claus har haft møde med Svendborg Rocks. Der arbejdes med en aftale om skiftende 

udstillinger i glasmontren på Kulturtorvet. Når der forefindes konkrete forslag koordineres med 

arbejdsgrupperne. 

Den fremtidige anvendelse af galleriet drøftes på næste møde. Claus fremsender forslag, som 

bilag til næste bestyrelsesmøde. 

Mads ønsker at udtræde af bestyrelsen, eftersom han er udtrådt af bestyrelsen i Kulturelt 

Samråd. Han beklager, i mail af 1. april 2014, den korte periode han har været med i 

bestyrelsen i Borgerforeningen. Der er stor tak til Borgerforeningen fra Mads, for åbenhed og 

indsigt i en meget engageret og kompetent bestyrelse. 

 

3) Siden sidst: 

 

Økonomi v/ Claus 

Arrangementsregnskab forår og efterår 2014 

Ved arrangement med Povl Dissing blev en ny opstilling afprøvet, med både stå- og 

siddepladser. Det gav dog lidt forvirring, og skal formidles mere klart på forhånd, så vores 

gæster er helt klar over opstilling på forhånd. Med det ny billetsystem, som bliver taget i brug 

til efteråret, vil det stå på billetten, hvad man har billet til. 

Efterårsprogrammet er ved at være på plads. Det trykte program udkommer primo juni. 

 

Status på topprioriteringer v/Finn 

Drøftes på næste bestyrelsesmøde 3. juli kl. 16. 

 

Forslagskassen v/Majbritt 

Intet nyt. 
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4) Nyt fra arbejdsgrupperne: 

 

Driftgruppen v/ Jens 

Finn deltager fremadrettet i den del af driftsgruppen, der vedrører forpagtning af Kulturcafeen. 

Nuværende forpagtningsaftale udløber 31. juli 2015.  

 

Erhvervsklubben v/ Finn 

Årsmøde i klubben er afviklet. Christian Ulrich blev valgt som repræsentant til bestyrelsen, 

Poul Erik Andersen og Morten Nielsen som henholdsvis 1. og 2. suppleant.  

Der deltog 76 medlemmer til spisning før DoDo and the Dodos. Det var en god aften.  

Næste fest er programsat til 24. oktober 2014. 

Enkelte nye medlemmer er kommet til og flere er på vej. 

Bestyrelsen får altid armbånd til balkon.  

 

Arrangementsgruppen v/ Claus: Se ovenfor. 

 

FaceBook-gruppen v/ Majbritt 

Der er halvårsmøde i arbejdsgruppen 17. juni kl. 16-18. Claus deltager den første time. 

 

FrivillighedsGruppen v/ Claus 

Retningslinjer er revideret og gennemgås næste frivillighedsmøde. 

 

HistorieGruppen v/Majbritt: Intet nyt. 

 

Marketing- og PR-gruppen:  

Der er forslag om en medieanalyse, evt. ved brug af studerende fra SDU. 

 

Medlemsgruppen v/ Claus 

Medlemskort er udsendt til alle medlemmer, der har betalt. 

Mads Steffensen er udtrådt af arbejdsgruppen. 

 

Indretnings- og udsmykningsgruppen v/ Majbritt: Intet nyt. 

 

Udstillingsgruppen v/ Jytte 

Nye udstillinger er på vej. Der bliver fotograferet i forbindelse med ophængningen og der 

markedsføres på både www.borgerforeningen.info samt på FaceBook. 

Claus og Jytte koordinerer mht. oplysninger om  

2. og 3. juni er Guldsalen og hele Kulturtorvet booket til en pædagogisk messe, der udstiller i 

vinduer på 1. sal. 

 

Kulturbutik-gruppen v/ Majbritt 

Claus har overtaget den daglige drift og udvikling af Kulturbutikken. Majbritt og Claus 

orienterer arbejdsgruppen 20. maj kl. 17. 

 

5) Personale, frivillige medarbejdere og café 

Den årlige Sommerudflugt 21. juni. Claus eftersender til nye medlemmer af bestyrelsen. 

Claus holder ferie 22. – 28. maj. 

Lotte afvikler ferie og afspadsering, i alt 3 måneder. 

 

6) Eventuelt 

 

Efter dagens møde er der lidt mad i Kulturcafeen og bestyrelsen afholder herefter 

”Bestyrelsens halve time”. 

 

Næste møde afholdes i Møde 1. Claus booker. 

http://www.borgerforeningen.info/

