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Svendborg d. 17. august 2012 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, tirsdag 
d. 7/8 2012 – kl. 17.00: 
 
Tilstede: Kjell Laursen, Jens Thusgaard, Peter Larsen, Johan Groth Jeanett Maagaard, Majbritt 
Kjærulff, Jytte Aagaard og Jan Aaskov. 
 
Afbud fra: Finn Høffner  
 

1. Velkommen 
 

Kjell Laursen bød velkommen.  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   

Referatet blev godkendt med et par mindre ændringer. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Formanden har foretaget en opdatering af listen over erhvervsklubbens medlemmer. Der er 
kommet et par nye til og et par stykker i restance er slettet. Resultatet er stadig 85 
medlemmer. 

  
Formanden og Finn Høffner har haft møde Birgit Madsen fra Nordea. Der ønskes en liste 
over erhvervsdrivende i Svendborg med henblik på at hverve flere medlemmer. Peter Larsen 
lovede at hjælpe med at fremskaffe en sådan liste. Efterfølgende oplyser Peter Larsen, at en 
sådan kan skaffes gennem bibliotekets erhvervsafdeling. Undertegnede har lovet Peter 
Larsen at kontakte bibliotekets erhvervsafdeling. 
 
Listen skal bruges til at sende brev ud til nye potentielle medlemmer af erhvervsklubben. 
 

4. Siden sidst 
 

 Generel orientering 
 

Tiden siden sidste møde har stået i sommerferiens tegn, Vi har haft en vellykket 
udflugt til Skarø under Margit Lolks kyndige ledelse. Desuden har vi lagt hus til 
Svendborg Rocks gallakoncert og en skolefilmfestival. I sidste uge var der festdage 
og specielt seniorbrunchen var i år vellykket. Majbritt Kjærulff har haft et konstruktivt 
møde med Bo Hansen fra kultur – og planudvalget. 

 

  Økonomi 
 
Tallene blev gennemgået - og der er intet at bemærke. 
 

5. Orientering om samtale med Bruno Hansen + besøg af kultur- og planudvalget d. 14. august 
 

Jens Thusgaard orienterede om samtale med Bruno Hansen. Herefter orienterede Peter 
Larsen om dagsordenpunktet på udvalgets møde. 6 fra bestyrelsen plus undertegnede 
deltager i besøget, der vil følge den til kultur- og planudvalget udsendte dagsorden. 
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6. Nyt fra arbejdsgrupperne  
 

Vi gennemgik og godkendte den fra Majbritt Kjærulff fremsendte reviderede tekst om 
arbejdsgrupperne til hjemmesiden. Det er nu lagt ud på hjemmesiden 

 
Medlemspleje gruppen: Har lavet en første udkast til medlemsbrev, der vil blive udsendt 
sammen med programmet for efteråret. Efterårets aktiviteter vil være et medlemsmøde med 
rundvisning samt gratis adgang for medlemmer til julekoncerten med Allan Mortensen. 
 
Udstillingsgruppen: Der er allerede planlagt udstillinger frem til jul. Næste udstilling (fra 1. 
september) vil være skoleudstillingen fra Anne Hvides Gaard. Der sættes udstillingsskinner 
op ved de nye udstillingslokaliteter i cafeen og i garderoben. 
 
Driftsgruppen arbejder fortsat på at få ventilationsanlægget i køkkenet til at fungere rigtigt. 
Desuden arbejdes stadigt med flow problematikken. En endelig løsning vil måske betyde, at 
døren til køkkenet skal flyttes 
 
Indretningsgruppen holder sit næste møde torsdag d. 23. august kl. 16.30 

 
7. Nye Aktiviteter og tiltag 

 
Vi holder en italiensk aften torsdag d. 8. nov.. I samarbejde med Ældre Sagen afholdes d. 9. 
september koncert med Svend Nicolaisens orkester. Der bliver i år afholdt to juletræsfester. 
 

8. Personale, frivillige og café 
 

Personale: Anders Gedde Sejdelin er startet som tekniker/pedel/afvikler i en 30 timers 
stilling. Vi ansætter pr. ca. 1. september en rengøringsassistent/pedelmedhjælper i en 30 
timers stilling. Vedkommende skal også stå for rengøringen på teatret. På den måde kan vi 
spare et væsentligt beløb på rengøringen plus, at vi får mulighed for at optimere rengøring 
og vedligeholdelse.  
 
Frivillige: Vi starter sæsonen med et møde for de frivillige d. 26. august. 
 
Café: Vi har i juli indgået en ny forpagtningsaftale med Kulturcafeen gældende for 3 år med 
en stigende husleje 
 

9. Eventuelt 
 

De næste møder afholdes tirsdag d. 4. september, tirsdag d. 2. oktober, tirsdag d. 6. 
november og tirsdag d. 4. december. 
 
Der har i pressen været omtalt, at kulturlivet i Svendborg har svært ved at skaffe opbakning 
fra erhvervslivet. Med 85 medlemmer i erhvervsklubben har Borgerforeningen ikke dette 
problem. 

 
 

 
 
Jan Aaskov 
referent 


