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Svendborg den 27.jan.2022  

 

 
 

 

  
Referat – Bestyrelsesmøde i BF 

Tirsdag 1. feb 2022 kl. 16.00  
Godkendt 1. marts 2022 

 

Inviteret: Johan Groth, Christian Ulrich, Ulrik Feveile, Thomas Cleveland, Majbritt Kjærulff og Rikke 
Starbæk Kjær 

 
Øvrige deltager: Claus Bjerregaard 

 

Afbud fra Majbritt Kjærulff og Rikke Starbæk Kjær 
 

 
1) Velkommen v/formanden 

Formanden byder velkommen. 

 
2) Bestyrelsens halve time  

Refereres ikke. 

 
3) Godkendelse af dagsorden samt referat 

• Referat fra sidste møde vedhæftet.                   
Godkendt via mail forud for mødet.                                                                          

 

4) Kort orientering 
• Møde om Rundbuehallerne - se bilag 

Claus orienterer kort om det afholdte møde om forundersøgelsen forud for en evt. renovering af 
Rundbuehallerne. Mødet afholdtes i Spejlsalen og Svendborg Event var vært sammen med C&W 

arkitekterne. Der er afsat kr. 200.000 til en forundersøgelse af renoveringsprojektet.  

Tilstede var byen ”kulturaktører”, der kom med ønsker og råd til arkitekterne, der skal skitsere 
renoveringsplanerne, forud for kommunens stillingtagen til projektet. Der er enighed om, at 

Rundbuehallerne kan blive et meget interessant venue til afholdes af koncerter og for BFST. 

Bestyrelsen diskuterede, hvilke udfordringer der kan opstå, hvis Baggårdteatret ender i bygningen ved 
siden af Rundbuehallerne. Støjgener fra koncerter vil, ifølge C&W arkitekterne, ikke kunne afskærme. 

Det betyder, at der ikke kan afholdes koncerter, når Baggårdteatret har forestillinger.  
 

Møde om kommunens udviklingsstrategi - se bilag 

Claus orienterede om et møde om kommunens kommende kulturstrategi. BFST er repræsenteret i et 
”advisery board” sammen med Jakob Bjerregaard fra Baggårdteateret, Jasper Mortensen fra 

Oureskolerne og Sarah Smed fra Svendborg Museum. 
Kultur- og Fritidsafdelingen er af kommunen blevet sat i spidsen for udviklingen af en kulturstrategi, der, 

sammen med kommunens øvrige udviklingsstrategi, skal danne rammen for kommunens ”retning” 2023 
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Bestyrelsen er enige om at beklage Søren Thorsagers afgang som chef for Kultur- og Fritidsafdelingen 

31.jan. Søren Thorsagers energi, lydhørhed og effektivitet har været afgørende i den meget positive 
udvikling, Svendborgs kulturliv har været igennem de seneste år.  

 
Orientering personale 

Nanna er stoppet pr. 31.jan og hun starter 1 marts i receptionen på Work-Together i et barselsvikariat.  

Vi har afholdt en fin lille reception for hende, hvor vi inviterede de frivillige til at kigge forbi. 
Vi har ansat Nadja Larsen som event- og marketingsansvarlig pr. 1. marts 

Vi har ligeledes ansat Christina Sørensen som kontormedarbejder pr. 1 marts 
 

5) Regnskab 2021/Johan 

Johan gennemgår den foreløbig balance for 2021. Vi diskuterer, hvordan vi bedst muligt for afskrevet 
realistisk i forhold til aktivernes faktiske levetid. Det aftales, at vores inventarliste gennemgås med 

henblik på opdatering. 

 
6) Bestyrelsessammensætning - drøftelse af kompetancer og kandidater 

BFST skal finde en minimum en ny kandidat til bestyrelsen. Det aftales, at alle bestyrelsesmedlemmer 
skal finde to - tre navne, som vi kan kigge nærmere på i fællesskab. 

Alle forslag sendes på mail til alle i bestyrelsen og Claus. Vi har aftalt en deadline 1.3! 

 
7) Div. 

Claus minder om den planlagte bestyrelsestur.  
Thomas og Majbritt mangler at melde tilbage? 

Det nye bestyrelsesmedlem inviteres naturligvis også, når personen er fundet. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.bfst.dk/
mailto:mail@bfst.dk

