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Svendborg 7. marts 2019 

Referat godkendt 2. april 2019 

 

  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Tirsdag 5. marts 2019 kl. 16.00 

 

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

Thomas Cleveland, Kim Nielsen og Majbritt Kjærulff, Torben Ragnvald 

 

Afbud fra Kjell, Torben og Thomas 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde 

Godkendt. 

 

2) Velkommen v/formanden  

Christian byder velkommen. Vi starter med rundtur i teatret og nyindrettet arealer ved Kok 

og på 1. sal. Sidstnævnte med nyindretning er i proces, hvor flere praktiske ting skal 

afprøves. I forbindelse med nyindretningen efterlyses møbler, der vil kunne indgå i 

nyindretningen, bl.a. brugte lædermøbler. 

 

3) Svendborg Teater 

 

1. Aflevering fra Jørgen Bo 

2. De første afviklinger 

3. Møde med Teaterforeningen 

4. Husets tilstand 

5. Fusion – Johan/Claus 

 

Det er fortsat en del, der mangler at blive afklaret i forhold til den planlagte fusion. Muligvis 

kan det juridiske ikke nås til generalforsamlingen 7. maj, men der arbejdes på højtryk med 

alt det nye, der er i forhold til drift samt selve fusionen. Vi drøfter emnerne, herunder 

vedligeholdelse og EU-regler med det ældre manuelle scenetræk. 

Der har været en fin omtale i pressen og der er generelt kun positive tilkendegivelser. 

 

4) Orientering fra Claus 

 

I. Ny medarbejder 

II. Betaling i garderobe 

III. Hjælp på kontoret 

 

Økonomi. Regnskab følger.  

Nanna Båstrup, tidligere Event- og kulturmedarbejder i Gladsaxe, er startet som ny 

medarbejder. Vi byder velkommen og glæder os til samarbejdet. 

Betaling i garderoben fungerer stort set uden udfordringer. 

En tidligere frivillig medarbejder har været tilknyttet kontoret på deltid. Hun har været en 

stor hjælp i den periode, hun har været ansat. 

 

5) Bestyrelsens sammensætning efter Generalforsamling 7. maj 2019 

 

I forbindelse med fusionen med Svendborg Teater er det planen, at to medlemmer af deres 

bestyrelse træder ind i vores bestyrelsen, dvs. den ’ny’ bestyrelse. Det ønskes dog ikke, at 

antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides, da vi i forvejen er godt repræsenteret med de 

fleste kompetencer, der er behov for. 
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6) Evt. 

 

Det fungerer godt med levende musik efter arrangementer. Gæsterne er glade for det. 

Parkeringskort gælder for både parkering ved kultur- og teaterhuset. Bemærk, at 

parkeringskort kun kan bruges, når vi er i huset. 

Svendborg Kommune har meddelt, at der arbejdes på en overdragelse af pladsen foran 

Borgerforeningen. Først når der er sket en overdragelse, vil vi kunne søge fonde til en 

omlægning af pladsen. Vi imødeser en afslutning på overdragelsen. 

 

Vi drøfter 10-års jubilæum august 2020. Majbritt kontakter Kjell vedr. eventuel 

jubilæumsbog. Claus er med i forhold til mulig fundraising. Markering af 10-års jubilæet 

drøftes igen på et senere møde 

 

17.45 – 18.10   Bestyrelses ”halve time” 

18.10 – 18.30   Opsamling med Claus 

 

Der er stor tak til Claus og alle medarbejdere for den ekstraordinære indsats, der har været 

den sidste tid, både i forbindelse med den manglende bemanding på kontoret og i 

forbindelse med fusionen med Svendborg Teater. 

 

 

 

 

Referat: Majbritt Kjærulff 


