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Svendborg 28. maj 2021 

Referat godkendt på møde 17. august 2021   

 

 

  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 

 

Tirsdag 1. juni 2021 kl. 16.00 

 

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

og Rikke Starbæk Kjær 

 

Afbud: Kim 

 

Øvrige deltager: Claus Bjerregaard 

 

 

 

1) Velkommen v/formanden 

 

Thomas byder velkommen. Christian er lidt forsinket. 

 

2) Bestyrelsens halve time 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig uden ændringer.  

Se https://bfst.dk/om-borgerforeningen-svendborg-teater/ledelse-bestyrelse  

 

3) Godkendelse af dagsorden samt referat 

 

Referat fra sidste møde er godkendt pr. e-mail, så det kunne fremgå af hjemmesiden før 

generalforsamlingen. Se https://bfst.dk/om-borgerforeningen-svendborg-teater/ledelse-bestyrelse  

 

Referat fra Generalforsamlingen og dagsorden til møde d.d. godkendes. 

 

4) Orientering 

• Rottefælden 

Der er møde d.d. for de frivillige, der hjælper til i Rottefælden. Det er cirka 14 af vores frivillige 

medarbejdere tilknyttet revyen. Det giver stor tryghed, at der er nogen, der kender huset godt. 

Revyen spilles for første gang d.d. Gæsterne er Fyns Amts Avis abonnenter. 

Vi er enige om, at det er interessant at se huset bruges på en anden måde. Der er et fint 

samarbejde, inkl. med Cafe KoK, der har enkelte arrangementer i revyperioden. 

Program for efteråret 2021 skal være tilgængelig og skærme fortsætter med vores egne 

arrangementer. 

Arbejdspladsen for tekniker i teateret er ændret, så arbejdsforholdene er optimalt. 

Kontrakten med Rottefælden er justeret, så de kan låne møbler, der leveres tilbage uden 

brugsspor. Maks. antal gæster pr. forestilling er 256.  
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• Status på vores brug af Buch Consult 

Kontoret har brugt Arne Buch til drøftelser af bl.a. strukturering af administrative opgaver samt 

en detaljeret beskrivelse af organisationen. Christian og Ulrik har set oplæg. Det eftersendes 

senere til alle. 

 

• Status på erhvervsklub arrangement 25. juni kl. 14.30 med frokost og jazz 

Der er udsolgt. I løbet af arrangementet vil der være lille overraskelse med Rottefælden. 

 

• Status på 5700 Summer 

Billetsalget går godt. Der er møde 2. juni, hvor det skal drøftes om nogle arrangementer skal 

flyttes til anden lokation. Enkelte arrangementer ændres muligvis til stående. Det overvejes dog 

om det er en god idé, fordi det har været en fin oplevelse med siddende koncerter. Bestyrelsen 

foreslår, at det koncept fortsætter. 

 

5) Borgerforeningens overtagelse af udeområde 

 

Der har i en årrække været et stort ønske at overtage pladsen foran Borgerforeningen, så vi kunne 

inddrage den i det samlede bygningskompleks Borgerforeningen Svendborg Teater. 

Svendborg Kommune har nu meddelt, at de ønsker vi skal overtage kunstinstallation foran Anne Hvides 

Gård samt drift af lysstandere, hvis vi fortsat gerne vil overtage pladsen. Dette er ikke i 

overensstemmelse med tidligere drøftelser med Kultur- og Fritidsudvalget. Vi drøfter om vi skal gå i 

dialog med kommunen nu eller om vi skal vente. Vi stemmer om det og et flertal vælger at vi afventer 

nærmere drøftelser til efter kommunevalget. 

  

6) Eventuelt 

 

Beredskab Fyn har foretaget brandeftersyn 5. maj 2021. Der er efterfølgende modtaget påbud. 

Claus orienterer om, at der skal foretages brandsikring. Brandrådgiver Steffen Andreassen fra Arne Birk 

ApS er konsulteret i forhold til brandsikring ved trappen (den gamle hovedindgang). 

Påbud skal være igangsat ét år efter sidste brandtilsyn, dvs. maj 2022. 

Mulige foranstaltninger i forhold til brandsikring undersøges nærmere. Majbritt kontakter Magma 

Brandimprægnering for mulig brandimprægnering af tæppet, der er en brand sikkerhedsmæssig 

udfordring i trapperummet. 

 

Rottefælde arrangement 2. juni for frivillige, ansatte og bestyrelsesmedlemmer er kl. 18.30. Vi mødes 

på terrassen fra kl. 18. 

 

Arrangementer for Erhvervsklubben er ved at falde på plads. Der kommer nyhedsbrev inden 

sommerferien, så der kan sættes X i kalenderen. 

 

 

Referat: Majbritt 
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