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Svendborg d. 21. nov. 2012 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, tirsdag 
d. 6/11 2012 – kl. 17.00: 
 

Tilstede: Kjell Laursen, Jytte Aagaard, Majbritt Kjærulff, Finn Høffner, Jeanett Maagaard og Jan 
Aaskov. 
Afbud fra: Johan Groth, Peter Larsen og Jens Thusgaard 
 

1. Velkommen 
 

Kjell Laursen bød velkommen.  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   

Referatet blev godkendt. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Formanden har haft møde med Sørup Smeden omkring en svingdør til køkkenet. De andre 
nye møbler til cafeen ved køkkenet kommer i løbet af 14 dage. Der er aftalt en 
afdragsordning med kulturcafeen på disse møbler. Der er desuden etableret dørlukning på 
ydersiden ved køkkendepotet, så døren altid er lukket. 
 
Formanden har aftalt et møde med direktøren for kultur- og planafdelingen, Torben 
Jørgensen 
 

4. Siden sidst 
 

 Generel orientering 
 

Vi har haft en travl måned med masser af arrangementer af enhver slags - fra 
udstillinger og møder til koncerter. November bliver endnu mere travl. 
 
Selvom Pretty Things koncerten er udskudt er der allerede mange tilmeldinger til 
erhvervsfesten d. 23. november.  
 

  Økonomi 
 
De opdaterede økonomioversigter og arrangementsregnskabet blev gennemgået. 
Der er intet at bemærke. 
 

5. Nyt fra arbejdsgrupperne  
 

Medlemspleje gruppen: Vi arbejder på at hverve medlemmer direkte fra en bod på torvet. 
Medlemsmødet var hyggeligt, men desværre var der ikke mange deltagere. Vi laver 
medlemskort til medlemmerne i 2013. 
 
Udstillingsgruppen: Skårup gruppen har en meget alsidig udstilling i galleri, gallerigang og 
kulturtorv i november og december. Lauge Voigt udstiller i januar. Der er aftalt udsmykning 
ved brandskabet på kulturtorvet.  
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Indretningsgruppen holder møde i møde i løbet af november. 
 
Arrangementsgruppen har pænt antal tilmeldinger til Appetito arrangementet og har bestilt 
juletræ til juletræsfesterne.  
 
Historiegruppen starter op igen i næste uge. 
 
Facebook gruppen er nu oppe på 800, der ”synes godt om”. 
 

6. Nye Aktiviteter og tiltag 
 

Fra nytår har vi besluttet at garderoben indgår i billetprisen for at undgå overtøj i salen. 
 
Jeanett Maagaard arbejder på at få en fast bogreol på kulturtorvet. 
 
En gruppe af frivillige har sørget for indkøbet af duge til cafebordene. 
 
På næste møde behandles virksomhedsplanen for 2013 og budgettet for 2013. 
 
 

7. Personale, frivillige og café 
 

Personale: Brian Jacobsen er startet som pedelmedhjælper i et kommunalt fleksjob. 
 
Frivillige: Vi har holdt møde for de frivillige, fordelt vagter og aftalt at årets julefrokost er 
lørdag d. 8. december kl. 17.00, hvor bestyrelsen også er velkommen. 
 
Café: intet. 
 

8. Eventuelt 
 

Vi holder næste møde onsdag d. 12. december kl. 17.00 hos Jeanett Maagaard, 
Fruerstuervej 40, 5700 Svendborg. Mødet afsluttes med en julefrokost. 
 

 
Jan Aaskov, referent 


