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Svendborg 1. december 2020 

  Godkendt 5. januar 2021 

 

  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

Tirsdag 1. december 2020 kl. 16.00 

 

Inviteret: Johan Groth, Christian Ulrich, Ulrik Feveile (deltager digitalt), Thomas Cleveland, 

Kim Nielsen, Majbritt Kjærulff og Rikke Starbæk 

 

Afbud fra: Kim 

 

Øvrige deltager: Claus Bjerregaard 

 

 

1) Velkommen v/formanden  

 

Christian byder velkommen. 

 

2) Bestyrelsens halve time 

 

Refereres ikke.  

Se også referat fra november. 

 

3) Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde 

 

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde i november godkendes. 

 

4) Orientering. 

• Nye samarbejder. Baggårdsteatret/Rottefælderevyen 

• Hjælpepakker 

• Personale 

 

Claus orienterer. 

 

Edelbo revision har været i dialog med Erhvervsstyrelsen vedr. hjælpepakkerne, idet der er 

undren over de udbetalte beløb. Det forventes, at der vil skulle ske en vis tilbagebetaling. 

 

I næste uge er der konference for alle egnsteatre i Svendborg Teater. Baggårdsteatret er 

vært.  

 

Søren Thorsager, Kultur og Fritid har forespurgt om mulighederne for at Rottefælderevyen 

kan låne Borgerforeningen Svendborg Teater. Andre muligheder er også under overvejelse. 

 

5) Orientering om økonomi/status 

 

Oversigt udsendt d.d.  

Bilag til og med 30. juni 2020 er gennemgået af Edelbo. Claus følger op i morgen. 

 

6) Orientering om ny hjemmeside 

 

Den ny hjemmeside bliver ikke klar primo januar, som aftalt. Ny aftale er 1. februar 2021. 

En test version forventes ved årsskiftet / primo 2021. 
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7) Evt. 

 

Thomas har haft møde med NH Stål om nyt skilt på trappen. Det arbejdes der videre med, 

inkl. et skilt, der matcher ved teateret. Claus og Thomas arbejder videre med nye skilte, 

med det nye navn, evt. med lys. 

 

Skilt med Svendborg Teater på Skolegade tænkes ind. 

 

Bagsiden af vores bygninger tænkes generelt ind i dekorering med konfetti på vinduer m.v. 

 

Der er nye medlemmer af Erhvervsklubben på vej. Vi afventer situationen. 

 

Der er julefrokost 18. december 2020 hos Thomas. 

 

 

Emner til næste møde: 

10-års jubilæum 

Bestyrelse 2021 

 

 

 

 

Referat: Majbritt 


