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Svendborg 6. april 2021 

Godkendt 4. maj 2021 

 

 

 

 

  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Svendborg Teater 

Tirsdag 6. april 2021 kl. 16.00 ONLINE via Zoom 

 

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 til vores første møde på Zoom. 

Thomas og Christian har MUS med Claus 13. april 2021. 

 

2) Godkendelse af dagsorden samt referat 

• Referat fra sidste møde og dagsorden d.d. godkendes uden bemærkninger. 

 

3) Regnskab 2020 

 

Johan beklager den sene fremsendelse, der skyldes flere ting, både i BFST og hos Edelbo. 

Ledelsesberetningen godkendes. Dog ønskes tilføjet lidt om eventuel tilbagebetaling af Corona støtte. 

Det er et noget andet regnskab end sædvanligvis. Årsagerne er ændret samarbejdsformer i forhold til 

Cafe KoK og Svendborg Teater samt Corona. Kompensationspakkerne og afskrivninger hjælper os. 

Årets resultat kr. 95.595. 

 

Fremadrettet skal der laves regnskabsafstemninger i form af en afstemt balance hver 3. måned. Claus 

bogfører fremadrettet. Vores regnskabssystem er opdateret. 

Den første afstemte balance kommer pr. 31. marts 2021. De poster, hvor der er store udsving, ønsker vi 

bliver gennemgået lidt mere i dybden på førstkommende bestyrelsesmøde, efter kvartalsafslutning. 

Fremadrettet, når vi får kvartalstal, så vil afstemning i forhold til årets budget fremgå. 

 

4) Orientering 

 

• Personale 

Ikke noget nyt. Vi drøfter eventuel hjemsendelse af medarbejdere til 6. maj, hvor vi kan få 

lønkompensation. 

• Forpagter 

Claus drøfter med Charlotte, hvornår der åbnes op igen. 

Forpagtningsafgift og -aftale bør drøftes igen. 

Christian og Claus arrangerer møde med cafeen, hvor forskelligt drøftes. 
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• Rottefælden 

Levering af mad i form af en traditionel platte har givet anledning til lidt udfordringer. I stedet for en 

almindelig platte, så er der indgået en aftale om at der leveres et lidt andet traktement. Det leveres 

udefra og der er lavet aftale med Cafe KoK om leje af køkken m.v. over sommeren. 

• Erhvervsklubben 

Det er aftalt, at alle medlemmer kan få to billetter til Rottefælden, evt. inkl. mad. 

Onsdag før påske var der et arrangement med middag og link til en online koncert. 

• Hjemmeside og skilte 

Der er opsat skilte, som det opfordres til at kigge forbi, for at se. Lys kommer op i denne uge. 

Hjemmesiden kører, dog er der lidt småjusteringer. 

 

5) Bestyrelsessammensætning og generalforsamling 

 

Generalforsamling og årsmøde afholdes i Spejlsalen 18. maj kl. 19.00. 
Dagsorden til generalforsamling er offentliggjort på hjemmesiden d.d. 
Claus sender liste med medlemmer af Erhvervsklubben. 
 

6) 5700 Summer 

Claus orienterer om, at han får en rolle som afvikler igen i år. 

Vi beslutter ikke noget endeligt vedrørende 5700 Summer, før endeligt regnskab for 2020 forelægger. 

   

7) Eventuelt 

 

Efter sidste bestyrelsesmøde er der indgået aftale om p-pladser ved Svendborg Teater  

 

Der er Frivillighedsmøde 25. april. Der er d.d. udsendt mødeindkaldelse. Der er også udsendt 

indkaldelse til Generalforsamling til de frivillige. 

 

Der er styr på offentliggørelse af generalforsamling og årsmøde. 

 

Næste bestyrelsesmøde er 4. maj. Muligvis som et udendørs møde. 

 

 

Referat: Majbritt 
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