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Svendborg 7. januar 2020 
Referat godkendt på bestyrelsesmøde 4. februar 2020 

 

Referat af bestyrelsesmøde  

Dato og sted:   Tirsdag den 7. januar 2020 kl. 16.00,  Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Inviterede:  Johan Groth, Christian Ulrich, Ulrik Feveile, Thomas Cleveland, Kim Nielsen, Majbritt 
Kjærulff, Rikke Starbæk Kjær og Claus Bjerregaard. 

Afbud:  Johan Groth, Majbritt Kjærulff (sygdom) og Claus Bjerregaard (sygdom) 

Referent: Rikke Starbæk Kjær 

 
1. Velkommen v/ formanden 
Christian byder velkommen og ønsker godt nytår. 
 
2. Bestyrelsens halve time  
Vi springer let og elegant over dette punkt, da Claus ikke deltager til dagens møde. 
 
3. Godkendelse af dagsorden samt referat 
Dagsorden d.d. og referat fra bestyrelsesmøde den 3. december 2019 godkendes uden 
bemærkninger. 
 
4. Orientering Claus:  

i. MUS-samtaler 
Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde den 4. februar 2020. Christian, Ulrich og 
Majbritt mødes forud for mødet for at snakke om, hvad ”den gode og konstruktive 
medarbejderudviklingssamtale” (MUS-samtale) kan indeholde.  
 

ii. Prissætning af køkkenelementer 
Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde den 4. februar 2020. 

 
5. 10 års jubilæum 
Vi arbejder stadig på vores jubilæumsprogram. Vores 10 års jubilæum skal fejres med 10 
forskellige tilbud og arrangementer henover året. I januar måned tilbyder vi en kop kaffe og en 
småkage til 10 kr. Vi mangler at få de sidste formaliteter på plads ifm. vores februar- tilbud.  
Rikke snakker med Bo Bomuld og skriver efterfølgende et udkast til en artikel til vores lokale 
medier. Rikke sender udkast rundt til bestyrelsen, og foretager eventuelle rettelser herefter. 
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6. Økonomi 
i. 2019 

Der forventes et positivt resultat i regnskabet 2019 på 100.000-130.000 kr.  
  

ii. 2020 
Ulrich har fået tilsendt budgettet for 2020, som han løber igennem for os. Her 
forventes et positivt resultat på 300.000 kr. Årsagen til et forventet øget overskud 
skyldes til dels en besparelse på konsulentomkostninger samt omkostninger til 
vedligeholdelse. 
 
Et af de store punkter på dagsordenen næste gang bliver budget. Her går vi mere i 
detaljer med budgettet. 

 
iii. Prisstigning, erhvervsklub 2021 

Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde den 4. februar 2020. 
 
7. Eventuelt 
 
Bo Bomuld er i fuld gang med at afholde individuelle samtaler med forskellige brugere af 
Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. Hvert møde tager ca. en time.  
 
Vi drøfter vores parkeringsforhold. Hvornår må vi gøre brug af vores parkeringspladser? Fx en 
given lørdag formiddag, hvor vi på forhånd har undersøgt, at der ikke er arrangementer i 
Borgerforeningen Kulturhus Svendborg / Svendborg Teater. Der er enighed om, at Claus skal med 
ind over dette punkt. Måske gælder almindelig sund fornuft? 
 
Rikke snakker med Bo Bomuld og laver et udkast til vores lokale medier ifm. 10 års jubilæum. 
 
Thomas snakker med Martin fra Radio Diablo ifm. 10 års jubilæum. 
Thomas følger op på vores lukkede arrangement i marts. 
 
Christian, Ulrich og Majbritt har møde om den gode og konstruktive MUS-samtale 
 
8. Næste møde  
Afholdes den 4. februar 2020 kl. 16.00 i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. 
 


