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Svendborg 4. maj 2021 

Godkendt pr. mail 17. maj 2021  

 

 

 

 

  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Svendborg Teater 

Tirsdag 4. maj 2021 kl. 16.00 

 

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. 

 

2) Godkendelse af dagsorden samt referat 

Referat fra sidste møde godkendes, uden bemærkninger. 

Dagsorden d.d. tilføjes ”Bestyrelsens halve time”. Sidstnævnte refereres ikke. 

 

3) Regnskab 2020 

”Saldobalance Budget” er et godt redskab. Det giver ny og forbedret overblik. 

 

4) Orientering 

 

Børn og Unge Teatret er i gang i Guldsalen. Scenen er sat op og der arbejdes på det sidste, før 

Eventyret om F&R, inspireret af Josephine Ottesen, har premierer 13. maj.  

 

Der er afholdt møde med frivillige medarbejdere 25. april, hvor der blev givet en orientering om 

ombygninger i teateret, flytning af stole, udskiftning af lyskilder m.v. På mødet blev udleveret navneskilt 

og skjorter, med nyt logo. 

 

• Personale 

Alle er tilbage på fuld tid. For første gang har der været personalemøde d.d. Alle er glade. Det er godt at 

være tilbage. 

 

• Forpagter 

Christian og Claus holdt g.d. et godt møde med forpagter af cafeen. Der er enighed om fortsat at have 

fokus på det gode samarbejde, ved at ’spille hinanden gode’. Vi er åbne og alt kan drøftes. 

Kontrakt udløber i 2022. Den forventes at fortsætte herefter. 

Cafeen er meget glade for at være blevet mere synlig på den ny hjemmeside. Det er et tiltag vi 

fortsætter, bl.a. bliver der ved billetsalg sat et link ind, hvor man kan bestille en koncertmenu. 

Cafeen er vært for nogle arrangementer, bl.a. lørdagsbrunch. Noget med børn og familier må også 

gerne tænkes ind. 
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• Rottefælden 

Holdet bag Rottefælden er meget glade og glæder sig. Der er mulighed for at frivillige, personale og 

bestyrelse 2. juni. 

Medlemmer af Erhvervsklubben er også inviteret. Datoer fremgår af nyhedsbrev til medlemmerne. 

 

• Overtagelse af udeområde 

Vandforsyningen til kunstværket foran Anne Hvides Gård er betalt af Borgerforeningen Kulturhus 

Svendborg. Der er nu fremsendt en faktura for vandforbruget til Svendborg Kommune. 

Lysmaster, vandkunsten samt græsslåning er væsentlige driftsudgifter på udeområdet, som Svendborg 

Kommune afholder. Skal vi overtage pladsen, så skal udgifter afklares. 

 

5) Erhvervsklubben status 

Erhvervsklubben er ikke en forening, hvorfor der afholdes årsmøde, og ikke generalforsamling. 

Konstruktionen, med valg af to medlemmer til bestyrelsen, kan på sigt rettes til. Christian taler med 

Claus. 

 

6) Fordeling af udgifter imellem Svendborg Teater og Borgerforeningen 

 

Claus har udarbejdet regnskab, der godkendes. 

 

7) Bestyrelsessammensætning og generalforsamling 

 

Claus og Christian beskriver oplæg til bestyrelsens sammensætning. Der udarbejdes årsberetning m.v. 

Eventuelt møde før generalforsamlingen eftersendes af Claus.  

Efter generalforsamlingen plejer vi at afholde konstituerende møde. 

 

8) Evt. 

 

Der arbejdes på et projekt med klassisk ballet. I næste uge er der møde med borgmesteren og 

medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget. De første forestillinger fra Tivoli Balletteater forventes at 

kunne blive i 2023 og vil kunne tiltrække publikum fra store dele af Danmark. Scenen på Svendborg 

Teater passer perfekt til den scene, der er på Pantomimeteatret i Tivoli, så balletten kan let flyttes fra 

hovedstaden til provinsen. 

 

Der er bestilt 3 sæt sofaer til cafeen. Borde leveres senere.  

 

På fredag er der 276 gæster til koncert med Claus Hempler i Teatersalen. 

 

Med de nye regler er der aflyst mange koncerter. 5700 Summer afholdes som planlagt. 

 

 

 

Efter mødet er der spisning i cafeen. 

 

 

Referat: Majbritt Kjærulff 
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