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Svendborg 7. september 2021  

Godkendt 5. oktober 2021 
 
  

Referat – Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
 
Tirsdag 7. september 2021 kl. 16.00 
 
Inviteret: Johan Groth, Christian Ulrich, Ulrik Feveile, Thomas Cleveland, Kim Nielsen (afbud), Majbritt 
Kjærulff og Rikke Starbæk Kjær 
 
Øvrige deltager: Claus Bjerregaard 
 
1) Velkommen v/formanden 
Christian byder velkommen. 
 
2) Bestyrelsens halve time 
Refereres ikke. 
 
3) Godkendelse af dagsorden samt referat 
Referat fra 17. august 2021 og dagsorden d.d. godkendes, uden bemærkninger. 
 
4) Orientering 
• Personale 
Tekniker Anders Sejdelin har opsagt hans stilling, efter 10 års ansættelse i Borgerforeningen. Vi siger tak for 
godt samarbejde og ønsker tillykke med det nye job. Tekniker Rico, der pt. er deltidsansat starter på fuld tid 
pr. 1. oktober 2021. På sigt skal der måske ansættes en tekniker mere på deltid. 

 
• Erhvervsrådet 
Det nye Erhvervsråd har været samlet, bl.a. til en workshop. Maritim Erhvervsklynge og Kultur/Turisme er 
valgt som fokusområder. Rene Ringsted fra Sydbank er ny formand og Claus Bjerregaard har sagt ja til at 
være næstformand, foreløbigt for de næste 2 år. 
 
• Status på arrangementer efter 2021 
Der er en vis ro i branchen, måske en slags Corona-eftervirkning. Der arbejdes på program for 2021.  
Michael Falck er ændret fra to siddende koncerter til én stående. Det har betydet, at der er refunderet en 
del billetter. Koncerterne var oprindelig udsolgte, nu er der cirka 100 billetter i salg. 
De to koncerter med Lis Sørensen bliver samlet til én koncert kl. 20. Det betyder, at vi ikke har flere 
dobbeltkoncerter. Kontoret er i gang med ombooking af billetter. 
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• Afvikling af SVEND 2021 
I forbindelse med Svend 2021 har der været 18 arrangementer samt det store VIP-arrangement i 
Borgerforeningen. Alt i alt har det været en meget positiv oplevelse, bl.a. stor ros til Cafe KoK for maden.  
 
• Salgsfremstød Erhvervsklubben 
Der har været en del møder med muligt medlemmer af Erhvervsklubben, enkelte tidligere medlemmer og 
helt nye medlemmer. Potentielle emner kan overleveres til Claus. 
 
• Rottefælden 
Der har i løbet af sommeren været et par evalueringsmøder og der er møde igen i indeværende uge.  
 
5) Orientering om etablering af brandvæg på bagtrappe 
Tilbud fra Per Bihl accepteres. 
 
6) Eventuelt 
 
Claus kontakter Per Bo mhp. annoncering af arrangementer i Teaterforeningen 
(www.svendborgteaterforening.dk), som også kan annonceres på www.bfst.dk. Generelt kan eksterne 
arrangører få deres arrangementer med på www.bfst.dk, men det kræver de sender materiale til os. Vi er 
generelt ikke opsøgende. 
 
Eksterne arrangører skal have mulighed for at annoncere i fx Ugeavisen m.v. sammen med vores egne 
arrangementer. Claus inviterer til møde. 
 
Arrangementer i samarbejde med lokale hoteller drøftes.  
 
Middag for alle frivillige tirsdag 14. september 2021 kl. 18.30. SU til Charlotte eller Martin senest 9. 
september. Nanna deltager fra kontoret. 
 
Der er kommet flere nye frivillige medarbejdere til. 
Næste frivillighedsmøde 17. oktober 2021 kl. 10.30-12. 
 
Skilte er under udbedring. Thomas og Claus følger op. 
 
Strikkeklub der holder til i huset den anden og sidste onsdag i hver måned aflyses de få gange om året, hvor 
der ikke er andre arrangementer om onsdagen. Claus drøfter med Cafe Kok, Nanna og strikkeklubben. 
 
 
Referat: Majbritt 
 
Der er fælles spisning efter mødet. 
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