
 

Borgerforeningen Kulturhus Svendborg · Ramsherred 4 · 5700 Svendborg · CVR 30145461 

Telefon: 6222 2321 · www.borgerforeningen.info · mail@borgerforeningen.info 

 

Tirsdag 7. marts 2017 kl. 16.00 

Referat godkendt 4. april 2017 

 

Inviteret: Kjell Laursen, Jytte Aagaard, Johan Groth, Christian Ulrich, Poul Erik Andersen, Thomas Cleveland, 

Kim Nielsen og Majbritt Kjærulff, Torben Ragnvald 

Afbud: Torben 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden samt referat 

Dagsorden d.d. samt referat fra 7. februar 2017 godkendes. 

 

2. Kjell byder velkommen 

 

 Regnskab 2016 

Vi får udleveret eksemplar af regnskab, som Johan gennemgår.  

Resultat er et overskud på 74.000 kr. 

Regnskab er ikke helt som fremlagt til bestyrelsen ultimo 2016. Johan undersøger og 

fremsender endeligt regnskab pr. mail. 

Vi er opmærksomme på, at der kommer flere og flere omkostninger til vedligeholdelse af 

bygningen. Det er derfor ekstra vigtigt med løbende opfølgning af budget. 

Claus arbejder pt. på ændring af vores it- og telefonabonnementer. 

Udgifter til rengøring er steget, hvilket bl.a. skyldes udgifter til ekstern rengøring, når vores 

faste medarbejder holder ferie.  

 

3. Sammensætning af bestyrelsen 

Det drøftes om der skal findes en ekstra suppleant. Det besluttes at afvente det fremtidige 

samarbejde med Svendborg Teater. 

 

4. Erhvervsklubben 

De første 100 billetter blev omgående solgt. Der er 50 ekstra. D.d. er der solgt 137 billetter. Vi får 

150 armbånd, så vi kan gå ind og ud af festivalpladsen. 

Aftale med Albani og logistik og andet praktisk drøftes. Claus følger op. 

Claus har holdt møde med Arne Buch d.d. Arne får til opgave at kontakte 10 af vores medlemmer 

mhp. medlemsanalyse. Desuden drøftes tiltag i den videre udvikling af Erhvervsklubben. 

Almindelige medlemmer er ikke en del af analysen eller de tiltag, der kan/skal gøres, men 

efterfølgende kan dette drøftes. 

 

5. Mødeplan/årshjul 2017 

Årshjul er opdateret. Alle opfordres til at give besked, hvis der mangler noget. 
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6. Orientering 

 

 Erfaringer fra 1. sal 

Claus oplyser, at det fungerer fint på det ’ny’ Kulturtorv. Der arbejdes på de sidste detaljer, 

bl.a. udvælgelse af fotografier til Hall of Fame. Der kommer to montre op, en med Svend 

statuette fra Glaspusteriet v/ Bente Sonne og en med nogle film effekter v/ Film Fyn. 

Mht. fotografier vil det være fint med billeder, hvor der er publikum på. Det kræver ikke 

tilladelser fra de viste personer, da det er situationsbilleder. 

 

 Kloakskade 

Kim orienterer om skaden og konsekvenser i forbindelse med et kloakrør, der ikke har 

været tætnet korrekt.  Kim tager initiativ til tv-optagelse af de gamle kloakrør, der ligger 

under bygningen. Pris ca. 15.000. Vi har desværre ikke forsikring. 

Det aftales at der fremadrettet ikke længere er mulighed for skiftende udstillinger i Borgerforeningen. 

Det bemærkes, at vandskulpturen foran Borgerforeningen er meget beskidt. Det er ikke vores. Claus mener, 

at kommunen plejer at rense og rengøre den hvert forår, så vi afventer lige. 

 

6) Eventuelt 

 

 

 

Efter dagens møde afholder bestyrelsens halve time kl. 18-18:30, hvorefter der er mad i Cafe Kok. 

 

 

Referat: Majbritt Kjærulff 


