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Referat fra ordinær generalforsamling 2016 

Generalforsamlingen afholdes i Guldsalen 11. maj kl. 19.00 

Referat 
 

1. Valg af dirigent 

Formanden foreslår advokat Hans Lindstrøm som dirigent. Hans Lindstrøm vælges. 

De konstateres, at generalforsamlingen er varslet rettidigt, og som sådan beslutningsdygtig. 

 

2. Valg af referent 

Majbritt Kjærulff foreslås og vælgers. 

 

3. Bestyrelsens beretning 

Årsberetning Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 2015 

Velkommen til denne 7. Generalforsamling i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. 

Vi har haft 6 år med utrolig megen aktivitet, mange arrangementer og rigtig mange glade gæster. 

Vi betragter os selv som en medspiller på den store scene, som Svendborg’s kultur,- og musikliv jo er. En scene, hvor der sker 

utroligt meget, og hvor tilbuddene er mangfoldige. Vi samarbejder på kryds og tværs med de andre aktører i byen, så publikum får 

det optimale udbytte af byens udbud af oplevelser. Muligheden for et bredere samarbejde med teatrene, glæder vi os specielt til. 

Borgerforeningen Kulturhus Svendborg er en forening, der hele tiden flytter sig, tilpasser sig og justerer, så vi hele tiden er i trit med 

brugernes ønsker.  

Dette kombineret med de forpligtelser der følger med, når vi modtager tilskud fra Svendborg Kommune. Et tilskud vi ikke kunne leve 

uden. 

Et tilskud, der også tilpasser sig til den almindelige økonomiske hverdag, og som er blevet reduceret med et par hundrede tusinde 

kroner. Ved hjælp af stram økonomisk styring og et effektivt personale, samt en stor gruppe af frivillige medarbejdere, er det 

lykkedes at få balance i økonomien. Vi har endda i år præsteret et fornuftigt overskud, som vi i indeværende år bl.a. vil disponere 

over til de mange vedligeholdelsesarbejder, der trænger sig på. 

Vi har en Guldsal, som har dannet rammen om en masse koncerter, foredrag, dans, fester, møder, kurser, udstillinger og teater. Det 

har også gjort sig gældende i 2015. I flæng kan nævnes: Kim Larsen &amp; Kjukken, Die Herren, Niels Haugsgaard, Kansas City 

Stompers, Chris McDonald, Esben Just, Tøsedrengene, De Eneste To, Love Shop, Backseat, Lis Sørensen, L.O.C., Sebastian, 

Fistful Of Dollars, Rasmus Nøhr, Guns’n Roses &amp; Metallica Tribute, Erik Clausen, 14 Red Ladies, Eddie Skoller, Four Jacks, 

Johnny Madsen, Møller &amp; From, Billy Cross, Henning Stærk, Hr Skæg og Thomas Helmig for at nævne de største navne. I alt 

179 forskellige arr. i 2015. Heraf 59 koncerter og 8 foredrag. 

Spejlsalen, Teatersalen, Kulturtorvet og vore mødelokaler har ligeledes dannet rammen om mange forskellige arrangementer og 

aktiviteter, som strikkeklub, skakklub og frimærkeklub. 

Teater, møder fester, dans, kurser, udstillinger og meget, meget mere. I alt 366 forskellige arr. I 2015. Totalt har Borgerforeningen 

lagt hus til omkring 560 forskellige aktiviteter i 2015. 

Borgerforeningen Kulturhus Svendborg´s Erhvervsklub havde stor tilgang af nye medlemmer i 2015, og voksede til 236 

virksomheder, så det er en vigtig spiller, også økonomisk, for at kunne tilbyde den brede vifte af aktiviteter, idet tilskuddet fra 

Svendborg Kommune knap dækker de faste omkostninger uden aktiviteter overhovedet. 

Vores ny forpagter fra 1. August 2015, Kok Brasserie og Café, er vi rigtig glade for. De har skabt en helt ny atmosfære i caféen, og 

bidraget til, at der er mange flere besøgende i huset. Dette ved hjælp af den gode service og dejlige mad, de serverer. I år har vi 

ligeledes sammen investeret i bedre faciliteter for udendørsserveringen med nye møbler og nye markiser. Vi glæder os til 

samarbejdet mange år fremover. 

For at det hele kan lade sig gøre, er vi afhængige af, og dybt taknemmelige for, at vore mange frivillige hjælper til. Det være sig i 

aften på generalforsamlingen, ved foredrag og koncerter, på 
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Kulturtorvet, og mange andre steder. Personalet, der består af vor daglige leder Claus Bjerregaard, og ganske få medarbejdere, 

havde ikke mulighed for at fungere uden den store hjælp. Så stor tak igen i år til de frivillige og til personalet for på fremragende vis 

at sørge for at huset fungerer så godt. 

Bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, ligger heller ikke på den lade side. Der er mange gøremål, beslutninger og arbejde i at få 

”forretningen” til at fungere. Jeg vil gerne takke vor meget aktive bestyrelse for de mange timer, og det store arbejde der udføres 

ganske gratis og med stor kærlighed til huset. 

Jeg vil gerne præsentere bestyrelsen: Christian Ulrich, Poul Erik Andersen og Kim Murer som er valgt for Erhvervsklubben. 

Desuden: Majbritt Kjærulf, Jytte Aagaard, Thomas Cleve og undertegnede, som er valgt her på generalforsamlingen. 

Skal vi give de frivillige, husets personale og bestyrelsen en hånd for det store arbejde… 

Og så glæder vi os til mange gode år fremover for Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. 

På bestyrelsens vegne, 

Kjell L A Laursen 

Formand for Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

 

4. Regnskabsfremlæggelse 

Regnskabet fremlægges. Det viser et overskud på kr. 281.294 

Overskuddet skal ses i lyset af, at vi sparer op til en fremtidig investering i nye stole.  

Resultatet betragtes som tilfredsstillende. 

 

5. Budgetfremlæggelse til orientering 

Vi fortsætter med at kører en stram styring af vores udgifter. Vi synes vi er blevet bedre til at budgettere arrangementerne, men det 

er stadig den post, hvor der er flest ubekendte og derved de største udfordringer. Vi har stadig en stor udgiftspost på vedligehold af 

huset.  Vi ser frem til at få afsluttet investeringen i nye stole. 

 

6. Fastlæggelse af kontingent 

Det foreslås at fastholde kontingent. Det vedtages. 

 

7. Orientering om husets aktiviteter 

Beretning GF 2016 v/ daglig leder Claus Bjerregaard 

2015 har været et år med mange nye udfordringer i Borgerforeningen. Vi har været igennem en periode, hvor vi har haft stor fokus 

på omkostningsstyring, udvidelse af samarbejdet med mange nye eksterne arrangører, udskiftning i personalet, modernisering af 

vores sponsoraftaler med Erhvervsklubben og udskiftning af forpagter sidste sommer. 

Set i lyset af de mange udfordringer, har 2015 været et år fyldt med gode oplevelser i Borgerforeningen, ikke kun for vores mange 

gæster, men også for alle os, der har vores daglige gang her. I 2015 har vi indledt en lang række nye samarbejder med eksterne 

arrangører, der har betydet en række nye og spændende tilbud til vores gæster, og det er noget vi vil fokusere mere på i fremtiden. 

Eksterne arrangører er med til at sørge for, at der bliver tænkt nye tanker og kulturudbuddet bredes ud. Og netop det bredde 

kulturudbud er vigtigt for Borgerforeningen, da vi ser vores rolle i Svendborg, som er en by med utroligt mange kulturelle tilbud, som 

et kulturhus i 

ordets bredeste forstand. Vi skal tilbyde det bredest mulige udbud og derved definere os som alle borgernes kulturhus. 

Vi har længe ønsket et tættere og mindre administrationstungt samarbejde med Svendborg Teater. 

2015 var året, hvor dette ønske fik mere luft under vingerne end tidligere, da Baggårdsteatrets vision om en flytning ind til byen blev 

offentliggjort og derved satte skub i debatten og drømmene. Vi er lige nu i en proces, som vi meget håber munder ud i et 

samarbejde med Svendborg Teater der gør, at vi bedre kan udnytte til forhåndenværende faciliteter mere effektivt, så byens mange 

kulturbrugere kan få nye oplevelser i den smukke Teatersal ved siden af. Vi vil rigtig gerne bruge teatersalen de dage, hvor den ikke 

benyttes, ligesom vores sale står til rådighed på samme vis, skulle der være et ønske om at lave forestillinger eller Stand-Up i nye 

rammer. 

Vi har netop åbnet op for billetsalget til efteråret, og i juli åbner vi for de første arrangementer i 2017. Vi er stolte af vores program 

der rummer noget for alle, og der bliver tid til både store armbevægelser til rockkoncerterne og fordybelse og eftertanke ved nogle af 

de mere stille arrangementer. Vi prøver også nye former af, når vi laver jazzbal her i Guldsalen 1 okt. Her vil der blive mulighed for 
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spise dejlig mad med musikalsk underholdning og efterfølgende dans til endnu et swingende band. Vi håber, vi her kan genoplive 

noget af den ”gamle” danseånd, vi ved der 

gemmer sig her i Guldsalens gamle vægge og gulve. 

Hvis I vil have et overblik over alle aktiviteterne i huset, så anbefaler vi vores hjemmeside og FB, der altid er opdateret med sidste 

nyt. 

I juli måned 2015 indledte vi samarbejdet med Brasserie KoK som forpagter af vores restaurant. 

Det er altid spændende, når et nyt samarbejde indledes, og alle holder vejret og håber på det bedste. Vores samarbejde med 

Charlotte og Martin og de øvrige medarbejdere har fra starten været en fornøjelse, og vi føler os overbevist om, at 

Borgerforeningens profil og Brasserie KoK er det helt rette match. Det er en fornøjelse at se, hvordan kvaliteten er i højsæde på alle 

punkter i restauranten, hvilket er med til at hæve kvaliteten i huset og derved glæde alle vores gæster. KoK 

har højnet aktivitetsniveauet betragteligt med mange fester/møder/konferencer osv. Det stiller krav til logistikken, men med de 

dygtige medarbejdere der er i huset, så kommer vi altid i mål.  

Vi har fået ny pedel i Borgerforeningen, da vores tidligere pedel Lotte valgte nye udfordringer efter sin barsel. Vi har fastansat 

Jesper, bedre kendt som ”Altmuligmanden”, og han lever i den grad op til sit kaldenavn. Jesper leverer et solidt stykke arbejde, der 

er med til, at alle andre arrangementer i huset kan afvikles upåklageligt. Samtidig er det meget hans fortjeneste, at vores smukke 

hus bliver ved med at være netop det. 

I de tidlige morgentimer og nogle gange nattetimer, hvor huset ellers er helt stille, vil man kunne støde på Poul Erik der gør hele 

Borgerforeningen rent. Det kan synes som en overvældende opgave for en mand, men Poul Erik løser opgaven til punkt og prikke, 

så vi hver morgen starter dagen i velduftende og rene lokaler. De få dage om året hvor han tillader sig at holde fri, løftes hans 

opgaver ligeså flot af Morten Sol. 

Vores tekniker Anders og hans tro væbnere Oliver og Mikkel leverer gang på gang store lyd og lysmæssige oplevelser for alle 

gæster i huset, og det er de færreste der kan forestille sig, hvor stor forberedelsestid blot en enkelt koncertafvikling tager, for slet 

ikke at tale om de sene timer efter arrangementerne. Så meget større bliver beundringen, når man kigger på antallet af årlige 

arrangementer. Vi må desværre sige farvel til Oliver om en måneds tid, da han har fået uddannelsesplads som eventtekniker, og 

derfor rejser han til Frederikshavn, hvor den slags foregår. 

På kontoret sidder Janne, som man roligt kan kalde huset blæksprutte og omdrejningspunkt. 

Janne er min tro væbner, og ingen opgave er for stor eller for lille til hende. Det er svært at forestille sig en dag i huset, hvor jeg ikke 

kan spare med hende omkring de mange gøremål der er. 

Vores frivillige fortjener også et par ord med på vejen, for uden dem, kunne vi simpelthen ikke afvikle vores mange arrangementer. 

De frivillige møder I i døren, garderoben, i salene, kunstnerne serviceres af dem back-stage, og de er med til at slæbe instrumenter 

og andet gear på scenen. 

En stor tak til hele gruppen af frivillige skal lyde herfra. 

Til slut en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og sparring, som jeg ser frem til mere af fremover. 

Tak. 

 

8. Indkomne forslag (fremsendes senest 27. april) 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

9. Valg af bestyrelse 

På valg er Majbritt Kjærulff og Thomas Cleve. De er villig til genvalg. 

Der er ikke andre opstillede. Majbritt og Thomas vælges. 

 

10. Valg af suppleant 

Bestyrelsen foreslår Torben Ragnvald. Torben vælges. 

 

11. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Edelbo Revision. Edelbo Revision genvælges. 

  

12. Eventuelt 

Intet. 


