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Svendborg den 6. september 2022 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 06. september 2022 kl. 16.00, Borgerforeningen Svendborg Teater 

 

Deltagere:  Christian Ulrich, Ulrik Feveile, Thomas Cleveland, Rikke Starbæk Kjær, 

Thomas Buch og Johan Groth 

Afbud: Anne Barslev 

Desuden deltager:  Claus Bjerregaard 

Referent: Rikke Starbæk Kjær 

 

1. Velkommen v/ formanden 

Christian indleder mødet med at byde velkommen. 

 

2. Bestyrelsens halve time  

Refereres ikke. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden d.d. godkendes. 

Referat godkendes via mail forud for næste møde den 04. oktober 2022. 

 

4. Siden sidst – Christian Ulrich 

Claus har fået en ny ansættelseskontrakt med titlen som direktør, som netop er blevet 

underskrevet.  

 

5. Orientering 

 
a. 5700 Summer 

Claus orienterer bestyrelsen om 5700 Summer, som er blevet afviklet den 

forgangne weekend i halen på SVEND22. Claus er overordnet tilfreds med 

festivalen, hvor der var fint med besøgende. 
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b. SVEND22 

Borgerforeningen Svendborg Teater har været involveret i SVEND22 med 

workshops, foredrag, VIP reception før SVEND prisfesten mv. Det er igen i år gået 

godt. Maden, leveret af Café KoK, har ydermere fået mange roser.  

 

c. Status på forpagtersituationen 

Claus, Christian og Ulrik har haft flere spændende samtaler med potentielle 

forpagtere. På mandag har de endnu en samtale. Bestyrelsen afventer, og punktet 

tages op igen til næste bestyrelsesmøde den 4. oktober 2022. 

 

d. Henvendelse fra kommunen vedr. areal foran BFTS 

Det har i mange år været et stort ønske at overtage arealet ude foran 

Borgerforeningen Svendborg Teater. Svendborg Kommune har netop forespurgt, 

om vi er interesseret i at få råderet over arealet. Claus undersøger forskellige 

muligheder med blandt andet C & W Arkitekter til næste bestyrelsesmøde. 

 

 
6. Budgetopfølgning / balance  

Ulrik gennemgår den foreløbige balance for 2022. Det forventes pt., at vi kommer ud af 2022 

med et nul. 

 

7. Balletgalla 26. marts 2023 

Der arbejdes stadig på Den Fynske Ballet, men intet er afgjort. Det er udskudt til 

næste budgetforhandling, idet det kræver kommunalt tilskud. Claus har arrangeret 

balletgalla den 26. marts 2023 på Svendborg Teater, som blandt andet har til formål 

at sælge idéen overfor kommunalpolitikerne.  

 

8. Evt. 

Vi snakker om at lave en faglig inspirationstur for bestyrelsen. 

 

9. Næste møde  

Afholdes den 04. oktober 2022 kl. 16.00 i Borgerforeningen Svendborg Teater. 
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