
 
 
 

Svendborg den 1. november 2022 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 1. november 2022 kl. 16.00, Borgerforeningen Svendborg Teater 

 

Deltagere:  Christian Ulrich, Rikke Starbæk Kjær, Thomas Buch og Johan Groth 

Afbud: Anne Barslev, Ulrik Feveile, Thomas Cleveland 

Desuden deltager:  Claus Bjerregaard 

Referent: Rikke Starbæk Kjær 

 

1. Velkommen v/formanden 

Christian indleder bestyrelsesmødet 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 06. december 2023. 

 

4. Orientering 

 

a. Medarbejdersamtaler  

Claus orienterer bestyrelsen om, at han har afholdt medarbejderudviklingssamtaler 

(MUS). Forud for MUS har de ansatte udfyldt et MUS skema, som samtalen har taget 

udgangspunkt i. Claus oplever glæde, jobtilfredshed og jobtrivsel blandt alle. 

Der ønskes et kursus i det nye ”klokkesystem,” hvilket bookes i nærmeste fremtid. 

  

b. Status på forpagtersituationen  

Claus orienterer om, at vi er i de sidste forhandlinger med en mulig forpagter. 

 

c. Arrangementer 2023 

Arrangementskalenderen i 2023 ser spændende ud med en masse gode navne. Claus er 

ved at færdiggøre efteråret, så vi tager punktet op igen til næste bestyrelsesmøde. 



 
 

 

5. Budget 2023 – bilag vedhæftet 

Claus har forud for vores møde sendt bestyrelsen budgettet for 2023, som vi gennemgår. Der er 

lagt et forsigtigt budget, hvor det forventes, at vi kommer ud af 2023 med et nul resultat. Vi 

tager punktet op igen til næste bestyrelsesmøde. 

 

6. Omlægning til LED i Guldsalens koncertbelysning – Se vedhæftede bilag. 

Claus orienterer om, at Borgerforeningen Svendborg Teater har søgt forskellige fonde til at 

omlægge Guldsalens koncertbelysning til LED, som koster 850.000 kr. Omlægningen er i tråd 

med Borgerforeningen Svendborg Teaters mission om at fremme den grønne omstilling. 

Omlægningen vil ydermere give en bedre kundeoplevelse, da den nuværende belysning afgiver 

meget varme. 

 

Vi har indtil videre fået 50.000 kr. fra SEAF, og vi afventer svar fra de resterende fonde. Vi 

påbegynder projektet, når vi har opnået 30 %. 

 

7. Evt. 

Claus orienterer om arrangementet Byg og Leg (LEGO Days), som blev afholdt mandag og 

tirsdag i skolernes efterårsferie. Arrangementet blev hurtigt udsolgt, og var en kæmpe succes. 

Arrangementet gentages igen næste år i efterårsferien. 

 

8. Næste møde 

Afholdes den 06. december kl. 16.00 i Borgerforeningen Svendborg Teater. 

 


