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Svendborg 6. oktober 2020 
Godkendt 3. november 2020 

 
 

  
 
Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 6. oktober 2020 kl. 16. 
 
Inviteret: Johan Groth, Christian Ulrich, Ulrik Feveile, Thomas Cleveland, Kim Nielsen, 
Majbritt Kjærulff og Rikke Starbæk 
 
Øvrige deltager: Claus Bjerregaard 
 
 
 
1) Velkommen v/formanden  
 
Christian byder velkommen. 
 
2) Bestyrelsens halve time 
 
Refereres ikke. 
 
3) Godkendelse af dagsorden samt referat 
 
Dagsorden og referat fra sidste møde godkendes. 
 
 
4) Generel orientering om huset 

• Afvikling/omlægning af arrangementer 
o Det er lykkedes at afvikle alle arrangementer uden de store udfordringer. 

Publikum er søde og rare. Alle tager det pænt. Der er dog lidt forundring i 
forhold til reglerne med mundbind eller ej i forhold til, at vi både er et 
koncertsted og en restaurant. Det er derfor valgt at alle skal have mundbind 
på og først må tage det af, når man sidder ned. 

o VIP-arrangementer i Spejlsalen gentænkes i forhold til Corona-reglerne. 
• Aflysninger/flytninger 

o Billetter til koncerterne med Anders Blichfeldt og Jacob Dinsen er booket om. 
Flere andre ståkoncerter bookes om snarest. Generelt er der styr på alt det 
med billetter. Det har været og er fortsat en kæmpe tidskrævende 
udfordring. Der er meget administration med det. 

o Pt. har vi ikke aflyst nogen arrangementer, men nogen er udsat. Igen en stor 
administrativ udfordring med billetter, som skal refunderes og sælges én 
gang til.  

o De næste 4 uger har vi en praktikant til at hjælpe på kontoret. 
o Nye arrangementer oprettes fra starten jf. Corona-reglerne, så vi undgår 

eventuelle billetter, der skal bookes om. 
• Hjælpepakker 

o Der bliver søgt om kompensation for ikke solgte billetter, som følge af ’tomme 
stole’ så alle arrangementer ’løber rundt’ til break-even. 

o Edelbo Revision holder sig ajour mht. hjælpepakkerne. 
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5) Orientering om økonomi/status 

• Svar fra kommunen i forbindelse med tabt udlejningsindtjening 
• Vi kan ikke søge Corona-hjælp i kommunen på samme måde, som 

forsamlingshusene har fået mulighed for. Det er derfor aftalt med Svendborg 
Kommune, at får vi brug for det, så kan vi søge om en håndsrækning i 
forbindelse med manglende udlejning, som forsamlingshusene også er ramt 
af. 

 
• Inventarliste 

• Claus udarbejder eller får ajourført Inventarlisten, som også skal indeholde 
alt IT-udstyr, dvs. en mere udspecificeret liste, end den der fremgår af 
regnskabet. 

• Det skal tydeligt fremgå hvad der er til medarbejderne og om der betales 
multimediebeskatning af fx fri telefon og computer. 
 

• Budget 2020 kontra regnskab 
• Claus fremlægger regnskab pr. d.d. Det aftales, at Claus og Ulrik gennemgår 

budget/regnskab, idet der er spørgsmål til nogle af posterne. 
• Det undersøges om forplejning til teknikere er skattepligtigt, når de afvikler 

arrangementer. 
 
6) Tilbud på ny hjemmeside. 

Tilbud er på forhånd fremsendt til alle og gennemgås. Vi vælger at beholde Up-Time, 
som vi også har i dag. 
Vores nye domæne bliver www.bfst.dk / www.borgerforeningensvendborgteater.dk 
Hvad med navne på LinkedIn, FaceBook m.v.? 
Alle mailadresser bliver opdateret med det nye navn. 
Nyt logo og skilt ved hovedindgangen er under udarbejdelse.  
Skiltning mv. ved teater m.v. er også under drøftelse. 
Dekorationer på vinduespartier er på vej. 

 
8) Evt. 
 
Der er lidt udskiftning i gruppen af frivillige medarbejdere, der ligesom personalet yder en 
stor ekstra indsats pga. dobbeltvagter m.v. Det skal vi huske at anerkende. 
10 års jubilæumsfest for frivillige, personale og bestyrelse planlægges v/ Claus og Thomas.  
 
Forplejning i teateret, på første sal og i cafeen ønskes gerne mere ensrettet. Drøftes på 
næste møde. 
 
 
 
Referat: Majbritt Kjærulff 


