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Svendborg 14. februar 2020 

                                                                    Godkendt på bestyrelsesmøde 9. marts 2021  

 

  

Referat – Bestyrelsesmøde i BF 

Tirsdag 9. februar 2021 kl. 16.00 ONLINE via Teams 

 

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

Majbritt Kjærulff og Rikke Starbæk 

 

Øvrige deltager: Claus Bjerregaard 

 

 

 

1) Velkommen v/formanden 

 

Christian byder velkommen og håber vi snart kan mødes fysisk. Det er lidt som at træne til 

en maraton, uden at vide hvornår det er. 

 

 

 

2) Godkendelse af dagsorden samt referat. Begge godkendt uden bemærkninger. 

 

 

 

3) Orientering. 

• Personale 

o Alle er hjemsendt og har været det siden primo januar. Der bliver dog gjort 

rent og højtaler-projektet i teateret arbejdes der også lidt på. 

• Rottefælden 

o Detaljerne er faldet på plads. Begge parters advokater har været inden over. 

 

• Hjælpepakker/ Arrangementer 2021 

o Der kan søges hjælpepakker til faste udgifter. Nøjagtig som sidste år. Der er 

øget opmærksomhed mht. ansøgningsfrister, sammen med Jytte fra Edelbo. 

o Der er søgt via aktivitetspuljen. Skal afregnes igen, når arrangementet er 

afholdt. 

o Det forventes, at der er mange, som gerne vil deltage i arrangementer, når vi 

får lov igen. Pt. sælges der dog ingen billetter.  

Efter vinterferien har Claus en opdateret arrangementsliste.  

 

• Forslag til alternativt arrangementer for medlemmer af Erhvervsklubben 

o Antal arrangementer er begrænset, hvorfor vi kan forvente udfordringer med 

fald i medlemstallet. Pt. ser det dog ud til at vores medlemmer er meget 

loyale og der er kommet nye til. 

o Der kan blive et arrangement for Erhvervsklubben i Rottefælden. 

o Arrangement med stjerneskud og hvidvin kan flyttes til senere på året. 

o Det er opbakning til take-away middag, som det der blev holdt med 

smørrebrød for vores frivillige medarbejdere for et par uger siden. Det kunne 

suppleres med en koncert, der kan streames. 
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• Hjemmeside og skilte 

o Konfetti er kommet op i vinduerne. Der er kommet skilt op foran hoveddøren 

og indendørs vejvisningsskilte m.v. er på vej. Det udendørs skilt ved teateret 

blev godkendt af kommunen, uden bemærkninger, medens skiltet på trappen 

skulle igennem en dispensationsansøgning, da det var for stort. 

o Vi gennemgår den ny hjemmeside. Der er lidt input, som Claus tager med 

videre til UpTime. 

o Bookingsystemet driller lidt. Der går nok 14 dage mere pga. dette, før en ny 

hjemmeside kan gå i luften. 

o Hjemmesiden har ikke en søgefunktion. 

o Alle arrangementer kan oprettes, inkl. tirsdagsmenuer m.v. 

o Borgerforeningen Svendborg Teater er et mangfoldigt sted. Det må gerne 

fremgå af hjemmesiden. 

o Beskrivelser fra cafeen, har Martin og Charlotte udarbejdet. 

o Der er mange gode billeder. 

o Banner kunne bruges til at præsentere huset mere. Nedenunder kunne laves 

overskrift ”Det sker ect., de fire sale” 

o Der kunne være link til en burgermenu ect., der hvor man køber billetter. 

 

 

4) Orientering om økonomi/status 

 

Der kan opstå en udfordring med Erhvervsklubben i 2022. 

Vores revisor mangler afstemninger for 2020. Revisor er derfor endnu ikke i gang med 

regnskab, men forventer at gå i gang 1. marts. 2021. 

 

 

5) Evt. 

 

Næste bestyrelsesmøde flyttes til 9. marts 2021. 

 

Generalforsamling og årsmøde holdes samme dag. Det bliver tirsdag 4. maj 2021. 


