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Svendborg 5. januar 2021 

  Godkendes på bestyrelsesmøde 9. februar 2021 

 

 

 

 

 

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Svendborg Teater  

Tirsdag 5. januar 2021 kl. 16.00 pr. Teams 

 

Inviteret: Johan Groth, Christian Ulrich, Ulrik Feveile, Thomas Cleveland, Kim Nielsen, 

Majbritt Kjærulff og Rikke Starbæk 

 

Afbud: Kim 

 

Øvrige deltager: Claus Bjerregaard 

 

 

 

 

1) Velkommen v/formanden 

 

Christian Byder velkommen. 

 

2) Bestyrelsens halve time 

 

Vi drøfter de redskaber vi har udviklet mhp. generelt overblik og aftaler at Christian og/eller 

Claus udsender til alle. Det er bl.a. bestyrelsens ansvarsområder m.v. 

Desuden rundsendes vores årshjul samt Oversigt 2019 med beslutninger, som Majbritt 

udarbejdede. Majbritt udarbejder en tilsvarende oversigt for 2020. 

Styringsredskaberne drøftes på næste møde. 

 

3) Godkendelse af dagsorden samt referat 

 

Referat fra sidste møde er vedhæftet dagsorden. Det og dagsorden d.d. godkendes, med 

tilføjelse af emner fra sidste bestyrelsesmøde, der ønskes drøftet. 

 

4) Orientering 

 

• Rottefælden 

Der er indgået aftale med Rottefælde Revyen, så revy spilles i Svendborg Teater og spisning 

foregår i Guldsalen. Der er lavet aftale med Albani / Carlsberg. Leje af cafeområdet er uden 

køkkenfaciliteter. Den traditionelle platte leveres udefra, jf. aftale Rottefælden har indgået. 

Vores forpagter er helt indforstået. 

  

• Hjælpepakker/ Arrangementer 2021 

Edelbo hjælper med at søge hjælpepakker. Det er de samme pakker, der kører videre. 

Muligvis kommer der nogle nye til. 

Alt taget i betragtning, så har det været ok at gennemføre arrangementer under krisen. 

Vores gæster er glade, de frivillige og personalet er gode til at håndtere det situationen. 
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• Hjemmeside og skilte 

Kommer forventeligt til gennemsyn 1. februar 2021, bl.a. med bookingsystem ved leje af 

sale. Et sådant system vil lette arbejdet på kontoret og for cafeen. 

Der er bestilt skilte, herunder skilt ud mod Skolegade, ved teateret samt konfetti til vinduer 

m.v. Det forventes at blive leveret inden længe. Oplæg rundsendes. 

Facadeudvalget er 4.1.2021 kontaktet af Claus via Rasmus Fristed Virum, Miljø og Teknik. 

Claus spørger om muligheden for at få opsat henvisningsskilte til Borgerforeningen 

Svendborg Teater, som det også findes for Museer, Naturama m.v. Se mere her: 

https://www.svendborg.dk/erhverv/vejarealer-og-parkering/servicevejvisning  

Nyhedsbreve og sociale medier tænkes ind i arbejdet med den ny hjemmeside. 

Nyhedsbreve skal være dynamiske, så virker det mest hensigtsmæssigt.  

Claus, Thomas og Rikke drøfter videre. 

 

5) Orientering om økonomi/status 

 

Claus rundsender økonomi. Der er dog ikke så meget nyt siden sidste bestyrelsesmøde. 

Vores tal ser fornuftige ud. Det kunne være rart om regnskab 2020 bliver gjort færdigt i god 

tid. Claus har aftale med vores bogholder på fredag. 

 

6) Evt. 

 

10-års jubilæum 

Fik vi desværre ikke mulighed for at fejre pga. Corona, sådan er det. Vi fasterholder dog en 

fest for frivillige medarbejder samt alle, der har været med de første 10 år. 

Markedsføring, som blev drøftet i forbindelse med 10-års jubilæet, vil der blive fulgt op på, 

fx ved at dele opslag på FaceBook, der er 10 år gamle og lignende. Det gælder også 

pressemeddelelser i forbindelse med lancering af ny hjemmeside, afhængig af den tid, der 

er til rådighed på kontoret. 

 

Bestyrelse 2021 

Vi drøfter muligheder for bestyrelsens sammensætning. Herunder hvilke kompetencer der 

kunne mangle i bestyrelsen. Vi snakker videre om dette på næste møde. 

 

 

 

Referat: Majbritt 

https://www.svendborg.dk/erhverv/vejarealer-og-parkering/servicevejvisning

