
 
 

Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg 
Ramsherred 4, 5700 Svendborg 

Svendborg 5. juni 2013 
 

Referat til bestyrelsesmøde i Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg 
Tirsdag 4. juni 2013 kl. 17 i Borgerforeningens personalerum. 
 
Deltagere: Claus Bjerregaard, Kjell Laursen, Finn Høffner, Jens Thusgaard, Jytte Aagaard, Majbritt Kjærulff, 
Johan Groth og Jeanett Maagaard. Ikke mødt: Peter Larsen 
 
1. Velkommen v/ Kjell 
 
2. Gennemgang af referat fra 30. april 2013 og opfølgning 

Referat godkendt.  
 

3. Meddelelser 
Årsmøde i Erhvervsklubben og generalforsamlingen er afviklet. Referat fra 
generalforsamling godkendes, med en mindre ændring. Referat offentliggøres. 
 

4. Siden sidst 
 

Generel orientering: 
Flere af efterårets arrangementer er allerede lagt på hjemmesiden. 
Balkonpladser kan bestilles særskilt ved ståkoncerter. En balkonplads koster kr. 50.  
Gebyr ved salg via billetexpressen.dk er kr. 10 og via sydfynsbilletten.dk kr. 10.  
I Kulturbutikken sælges billetter ’kun’ via billetexpressen.dk. 
Gebyr ved dørsalg på koncertdagen er kr. 30.  
 
Økonomi v/ Jens og Claus 
 
Jens gennemgår kvartalsregnskab. 
 

  
1. kv. 2012 

 
1.kv. 2013 

Omsætning 
 
1.848.584,00  

 

 
1.967.698,00  

DB 1 
 

 
1.477.339,00  

 

 
1.664.189,00  

Resultat primær drift 
 
1.050.183,00  

 

 
1.146.433,00  

Periodens resultat 
     
919.202,00  

 

 
1.138.485,00  

  
Kvartalsregnskab tages til efterretning. 
Claus gennemgår arrangementsregnskab, der ligeledes tages til efterretning. 

 
5. Nyt fra arbejdsgrupperne, bl.a.: 

 
Driftsgruppen v/ Finn: Planlagt møde i maj blev aflyst. Finn tager initiativ til nyt møde.  
 
FaceBook-gruppen v/Majbritt: Halvårsmøde afholdes fredag 7. juni kl. 14-16.  
Der er ros fra bestyrelsen til arbejdsgruppen. Især er det godt, at der kontinuerligt er nyt på siden og at 
opslag m.v. er meget varierende / kommer hele vejen rundt.  
 
Marketing- og PR-gruppen v/ Kjell: Der har d.d. været afholdt møde i arbejdsgruppen. 
Halvårsprogram fortsætter med at udkomme, lidt mindre teksttung og med flere oplysninger om de 
mindre og mange varierende arrangementer. Halvårsprogram vil blive suppleret med flyers. En 
medieplan er under udarbejdelse. 
 
Medlemsgruppen v/ Jeanett:  
Medlemslisten er ved at blive gennemgået og ajourført, bl.a. med e-mailadresser. 



Borgerforeningen – Kulturhus Svendborg 
Ramsherred 4, 5700 Svendborg 

Indretnings- og udsmykningsgruppen v/ Kjell, Jytte og Majbritt: 
Der er møde i arbejdsgruppen 11. juni kl. 18-19. 

Udstillingsgruppen v/ Jytte:  
Der er mange henvendelser fra kunstnere, der gerne vil låne udstillingsfaciliteter. Bestyrelsen roser 
arbejdsgruppen, for de mange forskellige og varierende udstillinger. 
Aktuelle udstillinger: 
Jonh Rosquist 1. april - 30. oktober på trappeopgangen (acrylmaling) 
Vibe Madsen 1. april til 30. oktober i kælderen (acryl, farverige billeder) 
Vibe Madsen 1. juni til 30. juni i Galleriet (udstilling af Cubanske kunstnere) 
Lotte Lamp 30. april til 30.oktober i Kulturcafeen (forårsbilleder i acryl) 
Anja Evrard Larsene1. juli til 30. august i Galleriet (figurative billeder i acryl) 

Egne arrangementer-gruppen v/ Claus og Majbritt:  
Borgerforeningens Strikke- og hækleklub deltager i International Knit in Public Dag onsdag 12. juni 
2013 kl. 11-21. Der er udsendt pressemeddelelse. 
Claus og Majbritt tager initiativ til at planlægge Borgerforeningens traditionelle juletræsfest. 

6. Personale, frivillige og café

Personalemøde: Ferie er også planlagt. Ferieplan hænges op på opslagstavlen.
Det er et mål, at der afspadseres så meget som muligt i de kommende måneder, hvor der knap er så
mange arrangementer.
Alle medarbejdere registrerer fremadrettet arbejdstid, fordelt på hovedopgaver. Formålet er, at kunne
viderefakturere i forbindelse med nye priser for udlejning og tilkøb af ydelser.
Claus er ved at lægge sidste hånd på ajourførte arbejdsbeskrivelser.

Frivillige medarbejdere: Det er 3 år siden gruppen af frivillige medarbejdere blev dannet. Gruppen
fungerer fint og der komme hele tiden nye henvendelser, så interesselisten er efterhånden lang. Claus
og Majbritt ansættes 4-6 nye frivillige, der starter til efteråret.
Der afholdes et uformelt fokusgruppemøde onsdag 19. juni kl. 16-18, med ca. 10 frivillige
medarbejdere, der har stort kendskab til varierende funktioner i huset, herunder rutiner i Kulturbutikken.
Formålet er en generel drøftelse af funktioner, hvad der fungerer godt og hvad der er mindre godt.
Der er udsendt reminder vedr. sommerudflugten 22. juni.

7. Eventuelt

Der er meget varmt på Kulturtorvet. Spots er fortsat tændt det meste af dagen og der er problemer med
loftvinduet, der ikke kan åbne og udluftning generelt mangelfuld. Claus følger op og sørger for, at bliver
lavet instrukser, så bl.a. frivillige medarbejdere i Kulturbutikken kan betjene lys og udluftning på
Kulturtorvet.

Claus færdiggør åben- og lukke procedure.

I forbindelse med udarbejdelse af nye priser på udlejning skal serviceniveauet drøftes yderligere. Det
skal præciseres hvad, der er inkl. leje og hvad kan tilkøbes. Der bør altid være en klar besked til lejere
om hvem, der er på tilkaldevagt, fx hvis akutte situationer opstår.

I postkassen med forslag er modtaget mange specifikke musikønsker, som Claus tager med i
planlægningen af næste halvår.
En gæst synes vi skal passe på, at musikken ikke bliver for høj. Det er vi enige i, om end
Borgerforeningen ikke altid har indflydelse på det, fordi det ofte er kunstnerne, der i forbindelse med
lydprøverne, selv beslutter lydniveauet. Ofte har kunstnerne også deres egne lydfolk med. Emnet vil
dog fortsat være et generelt opmærksomhedspunkt.
Et forslag om at gæster, der spiser i Kulturcafeen kan reservere plads i salen, så de ikke behøves
afslutte deres måltid, når dørene åbner 1 time før koncertstart, tages til efterretning.

Næste bestyrelsesmøde: 6. august 2013 kl. 17.


