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Svendborg 6. november 2018 

        Godkendt 4. december 2018 

 

 

 

  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Tirsdag 6. november 2018 kl. 16 

 

 

Inviteret: Kjell Laursen, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian Ulrich, Poul Erik Andersen, 

Thomas Cleveland, Kim Nielsen og Majbritt Kjærulff, Torben Ragnvald 

 

Afbud: Torben 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden samt referat 

 

Dagsorden og referat fra sidste møde godkendes. Sidstnævnte med OBS på opfølgning på 

sidste referater jf. mail fra Majbritt. 

 

2) Velkommen v/formanden  

 

Christian byder velkommen. Vi aftaler at holde tidsplanen i dag. 

 

3) Kort orientering fra Claus 

 

I. Cafe Kok 

II. Svendborg Teater  

III. Fonde 

IV. Erhvervsklubben 

 

Claus orienterer, bl.a. at vi har fået fondsmidler til teknik samt at Erhvervsklubben vokser, 

Fynske Medier, Frank A busser, Citronen m.fl. 

Sponsoraftaler drøftes. Det aftales, at såfremt der indgås større aftaler skal bestyrelsen 

inddrages. 

Den fælles drift med teateret drøftes. 

Officielt så omdøber vi Teatersalen til Black Box, efter forslag på Inspirationsdagen. 

 

4) Økonomi  

 

Christian gennemgår den ’ny’ månedsbudget 2018. Det foreslås, at der fra 2019 også laves 

likviditetsbudget. Månedsbudgettet giver anledning til flere spørgsmål. 

Alt andet lige ser det ud til at årets indtægter og udgifter balancerer. 

 

5) Bestyrelsens sammensætning efter GF 

 

Kjell genopstiller ikke. Jytte modtager genvalg, hvis der er behov for hendes kompetencer. 

Poul Erik og Kim er på valg for Erhvervsklubben.  De genopstiller. 

Christian, Thomas og Majbritt er ikke på valg. 

Vi aftaler følgende:  30. april  Årsmøde i Erhvervsklubben kl. 19 

   7. maj  Generalforsamling kl. 19 

 

Pkt. 5 drøftes på alle møder frem til næste generalforsamling. 
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6) Opfølgning på inspirationstur 

 

Det var en fin dag med mange gode input. Vi fik også øje på de mange kvaliteter, som 

Borgerforeningen allerede har. 

Poul Erik har lavet oplæg med diverse input, som der også blev snakket om i bilerne til/fra. 

Bl.a. er der forslag om, at Teatersalen ændres til Black Box, der indrettes restauration på 1. 

sal, og mere hverdagscafe i stueetagen. Sidstnævnte gerne med ældre og måske lidt 

alternative møbler, der gør atmosfæren mere hyggelig og afslappet. 

Vi er enige i, at cafe området og 1. sal kræver nyindretning, afhængig af den vision, der er 

for huset. Det bør en indretningsarkitekt ind over. 

Kjell laver et visuelt oplæg til inspiration. 

Det er god idé, med en plan for branding af huset, og dermed højere grad af eksponering af 

os selv. Det er vigtigt, at der er en tydelig identitet. 

Cafe og bygning skal tænkes mere sammen, med højere grad af branding af de enkelte rum 

/ faciliteter. 

 

7) Evt. 

 

Claus indkalder til bestyrelsesmøde i december samt til bestyrelsens julefrokost via 

elektronisk kalender. 

Julefrokost med de frivillige er 30. november 2018. I år med dans m.v. i Guldsalen. 

 

Følgende fra sidst måneds referat drøftes senere: 

- Der skal arbejdes videre med vision og det interne bilag, der er udarbejdet. 
- Oplæg vedr. tidsforbrug på servicering af eksterne arrangører af koncerter i huset, fx i 

forbindelse med billetsalg. 
 - Status på arbejdsopgaver i Borgerforeningen, inkl. hvem, der er backup på de forskellige 

opgaver.  
 

 

 

17.45 – 18.10   Bestyrelses ”halve time” - vi følger op på næste møde i december 

18.10 – 18.30   Opsamling med Claus - vi følger op på næste møde i december 


