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Svendborg 7. oktober 2014 

Møde nr. 8/2014 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 7. oktober 2014 kl. 16 i Borgerforeningen 
 

Inviteret: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, Johan Groth, 

Christian Ulrich, Poul Erik Andersen, Thomas Cleve og Majbritt Kjærulff 

Afbud: Christian Ulrich og Johan Groth 

 

1) Velkomst og godkendelse af referat fra 2. september 2014 og evt. opfølgning 

 

Kjell byder velkommen og referat godkendt. Opfølgning se nedenfor. 

 

2) Meddelelser/orientering: 

 

Fra formanden: 

Kjell har haft møde med Kulturcafeen mhp. at drøfte arrangement i Erhvervsklubben 31. 

oktober 2014. I alt er 74 firmaer repræsenteret, med knap 200 deltagere.  

 

Fra daglig leder: 

Claus undersøger mulighederne for at søge fonde til indkøb af stole til Guldsalen. Claus og 

Thomas drøfter eventuelle reklamer og numre på stolene. 

Forslag til ændret ledelsesstruktur er under udarbejdelse. Udkast kan ses hos Claus. 

Program for foråret er så småt ved at være på plads. Der kan allerede nu købes billetter til 15 

af forårets arrangementer på www.billet.dk.  

 

3) Siden sidst: 

 

Økonomi v/ Claus 

Arrangementsregnskab og omsætning via www.billet.dk gennemgås. Der er flere 

arrangementer, hvor antallet af solgte billetter er for lavt. Se Arrangmentgruppen nedenfor. 

Problemstillingen med no-shows drøftes igen. Det aftales, at bestyrelsen får kiggeadgang til 

www.billet.dk og i en periode prøver at tale med de medlemmer af Erhvervsklubben, der ikke 

benytter de billetter, de har bestilt. 

Grupperabat – oplæg kommer til næste møde. 

Arrangementsoplæg/regnskab ved arrangementer med Kulturcafeen, kommer næste gang. 

 

Årskalender v/ Claus 

Jens opfordrer til at så meget som muligt kommer med i årskalener.  

Fremover udsendes ajourført årskalender sammen med dagsorden til næste bestyrelsesmøde. 

Det der er udført i årets løb markeres fx med grønt, så der skabes overblik. 

Input til Årskalender sendes til Claus, så det med på næste version. 

 

Topprioriteter v/ Kjell og Claus 

Claus og Kjell er i gang med at opdatere Samarbejdsaftalen med Svendborg Kommune for 

2015-17.  

 

Forslagskasse v/Majbritt 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

4) Nyt fra arbejdsgrupperne: 
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Driftgruppen v/ Jens 

Jens og Claus har været bygningen igennem. Flere mindre bygningsmæssige reparationer er 

igangsat. Jens og Claus følger op. 

Forslag til arbejdet med renovering af toiletter sendes til Jens, herunder forslag og ideer til nye 

sæbedispensere, servietholdere m.v., med høj funktionalitet. 

 

Erhvervsklubben v/ Kjell 
Vip kort nr. 208 er udstedt i dag  

Kontingent for 2015 drøftes. Oplæg følger på næste møde. 

Kun medlemmer, der betaler kontingent og fortsat er medlem i 2015, kan benytte bestilte 

billetter til arrangementer i 2015 via www.billet.dk, som medlem af Erhvervsklubben. Bestilte 

billetter fra ikke-betalte medlemskaber annulleres. Claus er ansvarlig. 

Pris for nye medlemskaber for resten af 2014 er nu til nedsat pris. 

 

Arrangementsgruppen v/ Claus 

Claus, Kjell og Thomas drøfter alle kommende arrangementer, herunder booking af 

internationale kunstnere, sådan som vi bør jf. samarbejdsaftalen med Svendborg Kommune. 

Det aftales at billetprisen til foredrag sættes ned. Generelt skal der arbejdes med at tiltrække 

flere tilhørere til bl.a. foredrag, så økonomien kan hænge lidt bedre sammen. Det foreslås, at 

der gives grupperabat til foreninger og at der laves mere reklame for foredrag. 

Juletræsfest 13. december 2014. Der er bestilt juletræ. 

 

FaceBook-gruppen v/ Majbritt 

Det forslås, at gruppen ændrer navn til Sociale Medier-gruppen, idet vi nu har både YouTube 

og Instagram med. Dette vedtages. 

Retningslinjer for FaceBook er ajourført og vil snart kunne ses på www.borgerforeningen.info.  

 

FrivillighedsGruppen v/ Claus 

Der var frivillighedsmøde i søndags 5. oktober. Referat er udsendt til bestyrelsen. 

Majbritt har hidtil skrevet referat fra møderne. Denne opgave ligger nu hos Claus. 

Der er indført en optræningsperiode af nye frivillige. Der arbejdes derfor pt. ikke videre med 

tjeklisterne. Det ønskes at emnet drøftes på næste møde. 

 

HistorieGruppen v/Majbritt 

Det er indsamlet materiale til en tidslinje på www.borgerforeningen.info. Majbritt og Claus 

drøfter, hvordan det grafisk skal stilles op og hvordan arbejdsgangen med UpTime skal være. 

 

Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell 

Der evalueres i november på indsatserne i 2014. 

Thomas deltager fremover i arbejdsgruppen. 

 

Medlemsgruppen v/ Claus 

Claus har udsendt rykkere til em, som ikke har betalt kontingent. 

Der efterlyses oplysninger om aktiviteter i 2014. 

Claus eftersender seneste nyhedsbrev udsendt til medlemmerne. Info til medlemmers sendes 

fremover cc bestyrelsen, som det generelt sker. 

Det skal præciseres hvad man har af fordele. Claus udarbejder oplæg til næste møde. 

 

Indretnings- og udsmykningsgruppen v/ Majbritt 

Næste møde er mandag 13. oktober kl. 14-16. 

På et møde i januar skal udearealerne drøftes. Poul Erik vil gerne være med. 

Generelt er der utilfredshed med manglende oprydning og indkøb af nyt inventar til terrassen. 

Det foreslås, at en repræsentant fra Kulturcafeen deltager i arbejdsgruppen. Dette tages op i 

forbindelse med indgåelse af ny forpagtningsaftale. 
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Det aftales, at der kigges nærmere på nye stole til Guldsalen. Claus har indhentet materiale. 

Der er indkøbt figurer til Kulturtorvet. Det drøftes om der skal indkøbes en mere. 

 

Udstillingsgruppen v/ Jytte 

Nuværende udstilling forlænges i Gallerigangen. Udstillingsarealer drøftes på næste møde i 

Indretnings- og udsmykningsgruppen. 

 

Kulturbutik-gruppen v/ Claus 

Der har været møde med Kulturbutik-pigerne, hvor der blev undervist i www.billet.dk.  

Arbejdsgruppen er efterhånden indkørt som almindelig daglig drift. Majbritt deltager derfor 

ikke længere i arbejdsgruppen, der herefter består af pigerne i Kulturbutikken og Claus. 

 

Det aftales, at rækkefølgen af oplæg fra arbejdsgrupperne skifter. 

 

 

5) Personale, frivillige medarbejdere og café 

 

Det sidste af tre førstehjælpskurser er afholdt. På Svendborg Brandskole er der også afholdt 

brandslukningskursus. Begge med stor succes. 

 

Vedrørende barselsvikariat, så er der samtale med 3 interne ansøgere, i næste uge. Herefter 

vurderes det om stillingen skal slås op eksternt i aviser m.v. Bestyrelsen holes orienteret. 

 

I denne uge er Zenia i praktik. Og Klaus, der er i praktik via Jobcentret, er her i 13 uger. Han 

hjælper pt. Poul Erik med rengøringsopgaver, ud over det daglige. 

 

 

6) Eventuelt 

 

Efter dagens møde er der lidt mad i Kulturcafeen og bestyrelsen afholder herefter 

”Bestyrelsens halve time”. 

http://www.billet.dk/

