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Svendborg 17. august 2021  

Godkendt på bestyrelsesmøde 7. september 2021 
 
  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
 
Tirsdag 17. august 2021 kl. 16.00 
 
Inviteret: Johan Groth, Christian Ulrich, Ulrik Feveile, Thomas Cleveland, Kim Nielsen, Majbritt Kjærulff og 
Rikke Starbæk Kjær 
 
Afbud: - 
 
Øvrige deltager: Claus Bjerregaard 
 
 
1) Velkommen v/formanden  
 
Christian byder velkommen. 
 
2) Bestyrelsens halve time  
 
Refereres ikke. 
 
3) Godkendelse af dagsorden samt referat  
Dagsorden og referat fra 1. juni 2021 godkendes.  
 
4) Orientering  
 
• Arrangementer efterår  
Der er godt gang i salget af billetter. Siddende koncerter ændres til ståpladser, efter ønske fra kunstnerne. 
Det betyder, at flere dobbeltkoncerter ændres til én koncert. Michael Falck og Folkeklubben ændres fx til 
ståkoncerter. Balkon friholdes til de gæster, der ’kun’ vil siddepladser. 
Nanna er i gang med markedsføring.  
Der har været ½ års gennemgang af den ny hjemmeside. Der lavet nogle små justeringer, bl.a. fjernes bjælke 
øverst på siden og søgefunktion flyttes. 
A5 kort er ude i butikker, på bibliotek m.v. Pt. er kortet ’kun’ med vores egne arrangementer. På sigt kan 
eksterne arrangører tænkes ind, så man kan se alt det der sker i huset. Teksten ”Se flere arrangementer på 
www.bfst.dk” tilføjes. 
Plakatsøjler anvendes fortsat, om end i mindre omfang end tidligere. 
Vi har aftale om brug af den elektroniske skærm på Ringvejen. 
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• Cafeen i sommerferien  
Cafe KoK har i løbet af sommeren brugt køkken til catering, bl.a. 5700Summer, private fester og opera på 
havnen. Mad til Svend prisfesten ultimo august leveres også af Cafe Kok. 
 
• Rottefælden - status  
Claus orienterer om revyen, der har været i teateret over sommeren. Det er gået godt. 
 
• Erhvervsklubben - salgsfremstød efterår 2021  
Salgsfremstød går i gang nu, med et mål om 20 nye medlemmer. Arne fra Buch Consult ApS deltager. 
 
• Status på 5700 Summer  
Claus orienterer om festivalen, der har været en stor succes. Det gik godt med at ændre siddende koncerter 
til stående. Økonomien er ved at blive gjort op. Det ser positivt ud. 
 
• Status økonomi 
Halvårsbalance gennemgås. Claus eftersender til alle.  
 
5) Brandvæg på bagtrappe 
Påbud fra Beredskab Fyn medfører, at der ikke kan opbevares borde, stole m.v. ved bagtrappen, da det er en 
flugtvej. Se også mail fra Majbritt af 13. juni 2021. 
Claus er ved at indhente tilbud på opsætning af væg, så der laves et depotrum i den gamle hovedindgang. 
Alternative muligheder for opbevaring drøftes. Alle ideer og forslag er velkommen.  
Påbud om fri gangareal til den gamle hovedindgang skal jf. påbud være effektiviseret forår 2022.  
 
På næste møde starter vi med en gennemgang af både borgerforeningen og teateret. 
 
6) Eventuelt 
 
Skilt v/ hovedgangen tjekkes, idet plexiglas bølger. Ligeledes udbedres skader i beton, ved trappen. 
 
Årligt møde med Kultur- og fritidsudvalget udsættes til efter kommunevalget. 
 
 
Referat: Majbritt 
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