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Svendborg d. 27. februar 2012 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg, 
tirsdag d. 7/2 2012 – kl. 17.00: 
 
 
Tilstede: Peter Larsen, Jens Thusgaard Jytte Aagaard, Finn Høffner, Jeanett Maagaard og Jan 
Aaskov. 
Afbud fra: Kjell Laursen, Majbritt Kjærulff og Johan Groth 
 
 

1. Velkommen 
 

Jan Aaskov bød velkommen. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
   

Referatet blev godkendt. 
 

3. Meddelelser fra formanden 
 

Udgår da formanden er fraværende 
 
 

4. Siden sidst 
 

 Generel orientering 
 

Pedeltjenesten er godt i gang med renoveringen af depotrummet på anden sal. 
 
Vi er i gang med at etablere multistik i siden af scenen i guldsalen, således at vi 
undgår at trække kabler gennem døren til bagscenen. 
 
Der arbejdes med ventilationen i guldsalen, følerne til styringen er flyttet til mere 
hensigtsmæssige positioner, Indblæsningen er blevet fordelt over et større areal og 
i næste uge får vi forbedret softwaren så vi kan styre indblæsningen i procenter. 
 
Vesla har lavet det meste af terrazzogulvet i kælderen om. Resultatet er bedre, 
men stadig skæmmet af sorte plamager flere steder. Finn Høffner vil forsøge, at få 
Vesla til at lave det om. 
 
Vi har modtaget 70 honorarklip i tilskud til vor koncertvirksomhed fra kunstrådet. 
 
Vor eneste egen koncert i januar med Bobo Moreno og K K soulband blev en stor 
succes med et fuldstændig udsolgt hus. Foråret byder på adskillige udsolgte 
koncerter, som Allan Olsen, Kim Larsen, Niels Hausgaard og L.O.C.. 
 
Bestyrelsen og det daglige personale tager på udflugt til Esbjerg fredag d. 
24.februar, hvor vi får rundvisning i Multihuset Tobakken og Musikhuset. Peter 
Larsen og Jeanett Maagaard meldte sig til turen af de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer. 
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Snerydning på rampen til Borgerforeningen er en kommunal opgave og Peter 
Larsen kigger på en løsning. 
 

 Økonomi – økonomioversigt og arrangementsregnskab 
 
Økonomien blev gennemgået og taget til efterretning. 
 
 

5. Kulturtorvet 
 

Bestyrelsen havde en generel diskussion om kulturtorvet. Undertegnede blev opfordret til 
at deltage i den varslede ideworkshop d. 13. marts. 

 
6. Nyt fra arbejdsgrupperne  

 
Udstillingsgruppen: John Rosquist åbner en ny udstilling i galleriet og gallerigangen d. 25. 
februar. 
 
Driftsgruppen arbejder videre på en vedligeholdsplan og udarbejder et ide-katalog til 
forhandlingerne om forpagtningskontrakten til sommer. 
  

7. Nye Aktiviteter og tiltag 
 

Erhvervsklubben er en stor succes med mere end 80 medlemmer, men det kniber mere at 
motivere brugerne til at tegne et almindeligt medlemskab af Borgerforeningen. Vi vil i løbet 
af 2012 forsøge os med forskellige tiltag som medlemsmøder og rabatter for medlemmer. 
 
Vi vil gerne udvikle en i-phone applikation og en SMS tjeneste, som man kan tilmelde sig 
via hjemmesiden. 
 
Der vil løbende blive arbejdet med at udvide Borgerforeningen – Kulturhus Svendborgs 
kulturprofil.  
 

8. Personale, frivillige og café 
 

Personale: Janne Bjerre fortsætter i Borgerforeningen i et revalideringsforløb. Hans Jørgen 
Jensen, der har været i aktivering siden marts sidste år, stopper d. 1. marts, da der ikke er 
mulighed for en forlængelse. 
 
Frivillige: Næste møde er d. 26. februar, hvor vi skal have besat op mod 25 vagter i en 
særdeles travl marts og april. 
 
Café: Kulturcafeen har valgt at holde lukket mandag på grund af lav omsætning mandag 
generelt. Vi diskuterer beslutningen i driftsgruppen. 
 

9. Eventuelt 
 

Intet. 
 

 
Jan Aaskov 
referent 


