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Svendborg 5. oktober 2021 

Godkendt 2. november 2021 
 

 
Referat - Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 
 
Tirsdag 5. oktober 2021 kl. 16.00  
 
 
Inviteret: Johan Groth, Christian Ulrich, Ulrik Feveile, Thomas Cleveland, Kim Nielsen, Majbritt Kjærulff og Rikke 
Starbæk Kjær  
 
Øvrige deltager: Claus Bjerregaard  
 
Afbud fra Johan, Rikke og Thomas 
 
 
1) Velkommen v/formanden  
Christian byder velkommen. 
 
2) Bestyrelsens halve time  
Refereres ikke. 
 
3) Godkendelse af dagsorden samt referat 
Referat fra 7. september 2021 godkendes uden bemærkninger. Dagsorden d.d. godkendes. 
 
4) Orientering  
 
• Svendborg Sommerrevy - Rottefælden  
Der har været afholdt pressemøde. Revyen bliver fremadrettet afholdt i Borgerforeningen Svendborg Teater fra 2. juni 
til 13. august 2022. For yderligere info se https://svendborgsommerrevy.dk/  
 
• Kontrakt med eksterne arrangører 
Det bliver fremadrettet muligt for eksterne arrangørers at betale for markedsføring, sammen med vores egen 
annoncering. Desuden ajourføres vores kontrakt med en slags afkrydsningsskema, så spørgsmål og snitflader 
præciseres, med det formål få afstemt forventninger. Der indføres et gebyr på kr. 1.000 for at eksterne arrangører kan 
komme med på vore annonce i Ugeavisen, hvis der er plads. 
 
• Netværksmiddag  
Det var et fint arrangement. Der var lidt mere end 30 deltagere. 
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• Arrangementer 2022  
Claus orienterer om seneste nyt fra branchen, hvor mange musikere ikke er helt klar til de store turner i foråret. 
 
• Status på brandvæg  
Væg opføres ultimo, dog afhængig af om alle materialer kan skaffes. 
 
• DGI Landsstævne – LS22 
Der har d.d. været møde i arbejdsgruppen, hvor vi er med. Ramsherred bliver en trafikåre, med streetfood m.v. 
Parkeringspladser m.v. lukkes af. På Torvet og Havnen er der arrangementer om aftenen. I Krøyers Have er der 
arrangementer, som alle slutter før kl. 18.  
 
• Frivillige medarbejdere 
Det er nødvendigt at udvide staben, men 10-15 friske frivillige medarbejdere.  
Næste frivillig møde er søndag 17. oktober 2021 kl. 10.30. 
 
5) Bestyrelsessammensætning  
 
Kim og Majbritt genopstiller ikke til næste års bestyrelse. 
 
På næste bestyrelsesmøde drøfter vi bestyrelsens sammensætning. Hvad er der brug for af kompetencer, antal 
suppleanter m.v.  
 
Dagsorden til næste bestyrelsesmøde forenkles, så vi får god tid til drøftelse af kommende sammensætning af 
bestyrelse. 
 
6) Eventuelt 
 
Claus eftersender prospect for Ribers Gaard. Det er et meget spændende projekt, som vi støtter fuldt ud. 
 
Vi drøfter igen faciliteter til opbevaring. Den ny væg ved gamle hovedindgang er muligvis ikke helt hensigtsmæssig, 
hvorfor der også er igangsat indretning af opbevaringsplads i Svendborg Teater, bl.a. nedlægges lidt garderobeplads. 
 
Den planlagt rundvisning i hele huset, som skulle have fundet sted på mødet i september, blev ikke gennemført. 
Rundvisningen er på dagsorden på et senere bestyrelsesmøde. 
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