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Svendborg d. 12. september 2011 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, 
tirsdag d. 6/9 2011 – kl. 17.00: 
 
 
Tilstede: Kjell Laursen, Majbritt Kjærulff, Jytte Aagaard, Peter Larsen og Jan Aaskov. 
 
Afbud fra Johan Groth, Jens Thusgaard, Finn Høffner og Jeanett Maagaard 
 

1. Velkommen 
 

Kjell Laursen bød velkommen. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   

Referatet blev godkendt med tilføjelse i punkt 7 i afsnittet om udstillinger: ”M. h. t. salg af 
udstillede værker vil vi fremover følge den præcedens, som kommunale institutioner følger, 
når de er værter for udstillinger.” 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Kjell Laursen har sendt ansøgning ind til A. P. Møllers fond, hvor der er søgt midler til 
kunst, teknik, ombygning af 2. salen samt inventar såsom nye stole. Vi afventer en prøve 
på en ny stol til salene, som Ole Skyum fra Erik Jørgensen har fundet. Det er ikke en stol 
Erik Jørgensen producerer. 
 
Vi forsøger at få sagen om skiltningen på Borgerforeningen genoptaget i kommunens 
facadeudvalg. 
 
Kjell Laursen er ved at forberede et nyhedsbrev til erhvervsklubben, hvor der også er 
invitation til erhvervsklubbens årsfest.  
 
Vi afholder evalueringsmøde med Kulturtorvet på mandag om hvordan vi kommer videre 
med kulturtorvet. 
 

4. Siden sidst 
 

 Generel orientering 
 

Vi har fået tilbud fra kommunens forsikringsafdeling på en 
bestyrelsesansvarsforsikring. Bestyrelsen besluttede at tage imod tilbuddet. 
 
Vor ansøgning om honorarstøtte for 2012 er afsendt til kultur- og planudvalget. 
 
Vi har desværre modtaget to afbud på weekend arrangementer. Fionia Tango 
Festival har besluttet at holde pause med arrangementet i år, men vender tilbage 
næste år. Vintage Show havde planlagt at lægge en trommeafdeling i 
Borgerforeningen, men har desværre ikke kunne skaffe de nødvendige stand-
holdere. 
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Spillestedsnetværksmødet d. 19. sept. er aflyst på grund af for få tilmeldinger. 
 

 Byggeriet – afslutning af 1 års gennemgang 
 
Det er på sidste møde aftalt, at manglerne skal være udbedret inden næste møde, 
der afholdes d. 13.september. Samtidig tegner alt til, at der nu er en afklaring på vej 
med Vesla omkring Terrazzo gulvene.  

 

 Økonomi – økonomioversigt og arrangementsregnskab 
 
Den reviderede økonomioversigt af 1. september blev taget til efterretning. Det nye 
arrangementsregnskab for efterårssæsonen blev gennemgået. Skemaet er 
forbedret blandt med direkte reference til budgettallene. 
 
  

5. Råskitse til samarbejdsaftale fra Svendborg kommune. 
 

Den fremsendte skitse blev gennemgået, revideret og fremsendes til kommunen. 
 

6. Nyt fra arbejdsgrupperne 
 

Det blev aftalt, at vi næste gang fastlægger kompetencerne for arbejdsgrupperne. 
 
Udsmykningsgruppen har haft møde omkring skiltning, plakat væg i kælderen samt husets 
generelle udtryk, herunder udsmykning af spejlsalen og ønsker til indretningen af 
Kulturtorvet. Den digitale informationsstander flyttes og de trojanske heste skal helt væk. 
 
Historiegruppen arbejder på tidslinjen til gallerigangen. Har afleveret spejl og tavle til 
restaurering hos seniorværkstedet.  
 
Arrangementsgruppen mødes torsdag for bl.a. at diskutere juletræsfesten 
 
Udstillingsgruppen har i denne uge igangsat en udstilling fra akvarelpigerne i 
gallerigangen. 
 
Driftsgruppen har i næste uge sit første ordinære møde. 
 

7. Nye Aktiviteter og tiltag 
 

JVB lejer sig ind til arrangementer i foråret – og får omtale i program, hjemmeside m.m. 
 
Vi har fået et tilbud om en klubkoncert med et af Danmarks største navne – og accepterer 
hvis vi kan få enderne til at mødes. 
 
Der er forslag til nye typer arrangementer i 2012 bl.a. et korevent og samarbejde med 
Baggårdteatret. 
 
 

8. Personale, frivillige og café 
 

Personale: Janne Bjerre er startet i jobtræning og skal være i Borgerforeningen i tre 
måneder. 
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Frivillige: Vi har afholdt vagtmøde med de frivillige og alle vagter er besat. Der vil blive 
indkøbt skjorter med tryk til de frivillige.  
 
Café: Vi har afholdt evalueringsmøde og der er umiddelbart ikke nogle punkter i 
kontrakten, hvor vi har divergerende holdninger eller hvor der er forståelsesmæssige 
problemer.  

 
9. Eventuelt 
 

Intet 
 

Mvh 
 
Jan Aaskov 
referent 


