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Svendborg 4. januar 2022 
Godkendt på bestyrelsesmøde 1. februar 2022 

 
 
 

Referat 
 
Tirsdag 4. januar 2022 kl. 16 
 
Inviteret: Johan Groth, Christian Ulrich, Ulrik Feveile, Thomas Cleveland, Majbritt Kjærulff og Rikke 
Starbæk Kjær 
 
Øvrige deltager: Claus Bjerregaard 
 
 
1) Velkommen v/formanden 
Christian byder velkommen og ønsker godt nytår. 
 
2) Bestyrelsens halve time 
Refereres ikke. 
 
3) Godkendelse af dagsorden samt referat 
• Dagsorden d.d. samt referat fra 2. november 2021 godkendes. 
 
4) Kort orientering 
• Status på 2021 
Saldobalance 2021er justeret. Budgettet er holdt ok, trods Covid-19. 
Spar Nord har doneret kr. 25.000 kr. til nye skjorter til alle medarbejdere. 
Udlejning er forventeligt meget mindre end budgetteret. Dog har Spejlsalen været lejet ud mere 
end forventet, hvilket er meget positivt. Det opvejer dog ikke manglende indtægter for udlejning af 
øvrige salen. 
Billetsalget er forventeligt en del under budget. 
Rengøring indeholder udgifter til håndsprit mv. og her holder budgettet ikke. 
Der forventes ingen kompensationer. 
Kontrakt med cafeen er åbnet og skal genforhandles. Ligeså kontrakten med Arne Buch Consulting. 
Det er planlagt at der afholdes face-to-face møde med alle medlemmer af Erhvervsklubben mhp. at 
vedligeholde relation mellem Claus og medlem. 
Regnskab 2021 samt Budget 2022 drøftes på næste møde. 
Støtten fra Svendborg Kommune er fra 1. januar 2022 beskåret med kr. 150.000. Det kan man læse 
ud af byrådets referat, december 2021. 
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• Orientering om 2022 - fokus på 1. kvartal 
Det forventes, at der er 6 koncerter der skal flyttes de kommende 2 måneder. Vi er efterhånden ret 
omstillingsparate og tilpasser os løbende. 
 
• Orientering personale 
Vores kontormedarbejder har opsagt sin stilling med udgangen af januar 2022. Der er aftalt 
overlevering i løbet af januar. Til 28. februar 2022 har vi ekstra hjælp på kontoret ca. 20 timer om 
ugen. I en periode er der også mulighed for at købe assistance ind. Stillingsopslag er under 
udarbejdelse og vi håber, at en ny kan starte 1. marts 2022. 
 
5) Orientering fra seneste bestyrelsesmøde i Svendborg Teater v/ Thomas & Ulrik 
Ulrik orienterer om mødet. Der var en god dialog og det opleves, at der er et godt samarbejde. 
Der arbejdes på en garderobe finansieret af en sponsor. Ligeså med automatiserede snoretræk til 
håndtering af lamper m.v. Det er opfattelsen, at fusionen var en god idé. 
 
6) Borgerforeningen Svendborg Teater 2022 og frem v/Christian 
Christian fremlægger årshjul for bestyrelsen. 
Det foreslås bl.a. at regnskab fast gennemgås én gang hvert kvartal, at vision for foreningen drøftes 
og ajourføres efter hver generalforsamling og at der etableres formaliseret formandsmøde og/eller 
der etableres en direktion, der varetager foreningens beslutninger på et mere overordnet plan.  
Struktur og bestyrelsesmøder (7 styks) tilpasses årshjulet, der vedtages af en enig bestyrelse. 
På bestyrelsesmøde i februar drøftes sammensætningen af den ny bestyrelse. Et muligt nyt 
medlem kunne være en med indsigt i forenings- eller teaterlivet. 
 
7) Div. 
Best Of Svendborg arrangementet blev drøftet. Konceptet er populært og det er en festlig aften. 
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