Referat af ordinær generalforsamling i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg
Tirsdag 9. maj 2017 kl. 19 i Spejlsalen
Referat
Formand for bestyrelsen Kjell Laursen byder velkommen.
1. Valg af dirigent
Formanden foreslår advokat Hans Lindstrøm som dirigent. Hans Lindstrøm vælges.
Det konstateres, at generalforsamlingen er varslet rettidigt, og som sådan beslutningsdygtig.
2. Valg af referent
Majbritt Kjærulff foreslås og vælges.
3. Bestyrelsens beretning
Kjell Laursen fremlægger årsberetning Borgerforeningen Kulturhus Svendborg 2016.
”Velkommen til denne 8. Generalforsamling i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg.
Vi har haft 7 år med utrolig megen aktivitet, mange arrangementer og rigtig mange glade
gæster. Vi er medspiller på den store scene, som Svendborg’s kultur,- og musikliv jo er. En
scene, hvor der sker utroligt meget, og hvor tilbuddene er mangfoldige. Borgerforeningen er
mangfoldig, og vi lægger hus til en bred vifte af arrangementer. Smalle som brede, og i mange
genrer. Pop, rock, jazz, foredrag, Stand-Up, foreningsliv og meget mere.
Borgerforeningen Kulturhus Svendborg er en forening, der hele tiden flytter sig, tilpasser sig og
justerer, så vi hele tiden er i trit med brugernes ønsker. Dette kombineret med de forpligtelser
der følger med, når vi modtager tilskud fra Svendborg Kommune. Et tilskud vi ikke kunne leve
uden. Et tilskud, der også tilpasser sig til den almindelige økonomiske hverdag, og som løbende
bliver reduceret. Ved hjælp af stram økonomisk styring og et effektivt personale, samt en stor
gruppe af frivillige medarbejdere, lykkes det at få balance i økonomien. Borgerforeningen er et
gammelt hus, der hele tiden skal holdes i god stand, og der dukker jævnligt uforudsete opgaver
op fra sammenbygningen af den gamle og nye del. Vi har imidlertid kompetente kræfter i
bestyrelse og personale, så der kan blive taget hånd om det, når det opstår. I 2016 foretog vi en
stor investering i at udskifte de gamle blå stole med nye, mere tidsvarende og mindre tunge af
slagsen. De fylder kun halvt så meget på lageret, og personalet skal ikke slæbe så meget med
opsætning/nedtagning.
Stolene til en lille million kroner, blev finansieret af 3 fonde, hvor af Fynske Bank bidrog mest
med 250.000 kr. Borgerforeningen har selv betalt 350.000 kr.
Vi har en Guldsal, som har dannet rammen om en masse koncerter, foredrag, dans, fester,
møder, kurser, udstillinger og teater. Det har også gjort sig gældende i 2016. I flæng kan
nævnes: Die Herren, Niels Haugsgaard, Stig Rossen og Vennerne, DR Big Band, Lars Lilholt,
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Thomas Buttenschøn, Anders Blikfeldt, Sebastian, Animals & Friends, Dodo & The Dodos, På
Slaget 12, Dana Lacroix, Ivan Petersen, Savage Rose og Allan Olsen. I alt 168 forskellige arr. i
2016. Heraf 52 koncerter og 6 foredrag.
Spejlsalen, Teatersalen, Kulturtorvet og vore mødelokaler har ligeledes dannet rammen om
mange forskellige arrangementer og aktiviteter, som strikkeklub, tango og frimærkeklub.
Teater, møder fester, dans, kurser, udstillinger og meget, meget mere. I alt 381 forskellige arr. I
2016. Totalt har Borgerforeningen lagt hus til 558 forskellige aktiviteter i 2016.
Borgerforeningen Kulturhus Svendborg s Erhvervsklub mistede en del medlemmer i 2016. Om
det skyldtes de ændrede vilkår for delvis brugerbetaling, eller blot en afmatning efter det store
boom i 2015, er uvist, men vi har stadig en aktiv og vigtig klub med ca. 180
medlemsvirksomheder, så det er fortsat en vigtig spiller, også økonomisk, for at kunne tilbyde
den brede vifte af aktiviteter, idet tilskuddet fra Svendborg Kommune knap dækker de faste
omkostninger uden aktiviteter overhovedet.
Bestyrelsen har besluttet at Erhvervsklubben fremover højest må bestå af 200 virksomheder.
Vores forpagter, Kok Brasserie og Café, er vi rigtig glade for. De bidrager til, at der er mange
flere besøgende i huset. Dette ved hjælp af den gode service og dejlige mad, de serverer. Vi ser
frem til at fortsætte samarbejdet og udviklingen i huset, til glæde for vore mange gæster.
For at det hele kan lade sig gøre, er vi afhængige af, og dybt taknemmelige for, at vore mange
frivillige hjælper til. Det være sig i aften på generalforsamlingen, ved foredrag og koncerter, i
døren med billetter, i garderoben, og ikke mindst som bandsupport. Personalet, der består af
vor daglige leder Claus Bjerregaard, og ganske få medarbejdere, havde ikke mulighed for at
fungere uden den store hjælp. Så stor tak igen i år til de frivillige og til personalet for på
fremragende vis at sørge for at huset fungerer så godt.
Bestyrelsen, som består af 7 medlemmer og en suppleant, ligger heller ikke på den lade side.
Der er mange gøremål, beslutninger og arbejde i at få ”forretningen” til at fungere. Jeg vil gerne
takke vor meget aktive bestyrelse for de mange timer, og det store arbejde der udføres ganske
gratis og med stor kærlighed til huset.
Jeg vil gerne præsentere bestyrelsen: Christian Ulrich, som er næstformand, Poul Erik Andersen
og Kim Murer som alle tre er valgt for Erhvervsklubben. Desuden: Majbritt Kjærulf, Jytte
Aagaard, Thomas Cleve og undertegnede, som er valgt her på generalforsamlingen. Her er også
Torben Ragnvald valgt som suppleant.
Skal vi give de frivillige, husets personale og bestyrelsen en hånd for det store arbejde...
Og så glæder vi os til mange gode år fremover for Borgerforeningen Kulturhus Svendborg.
På bestyrelsens vegne,
Kjell L A Laursen
Formand for bestyrelsen"
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Beretningen tages til efterretning.
4. Regnskabsfremlæggelse
Christian Ulrik orienterer.
Borgerforeningen Kulturhus Svendborg er ikke sat i verden for at generere overskud. Vi er her
for at generere oplevelser. Uden vores frivillige medarbejdere kunne det ikke løbe rundt.
Vi har omsat for ca. 600.000 kr. mindre end sidste år. Det skyldes færre penge fra kommunen
samt færre medlemmer af Erhvervsklubben. Lønudgifter er en stor post, som er som det er.
Bygningen kræver konstant vedligeholdelse.
Regnskab med overskud på knap 50.000 kr. godkendes.
5. Budgetfremlæggelse til orientering
Det er en konstant udfordring at lave arrangementer, der økonomisk løber rundt. Nogle gange
har vi budgetteret med et underskud, fordi vi vægter et varierende udbud af arrangementer.
Udfordringen er når der opstår uventede vedligeholdelse på vores bygninger.
Tidligere havde vi mange medlemmer som var no shows til vores arrangementer. Nu har vi
indført at medlemmer skal betale et vist beløb til arrangement som fx Lis Sørensen. Det har vist
sig, at så komme man, hvilket har sparet os for mange ikke-solgte billetter, pga. no shows.
Erhvervsklubben skal have forståelse for, at de med deres medlemskab støtter kulturen i
Svendborg, det ikke nødvendigvis fordi de skal have fribilletter.
Fastholdelse af medlemmer drøftes. Det foreslås, at vi tager ud og har dialog med
medlemmerne.
Der blev spurgt om tilgodehavende på 100.000 kr. Svaret er, at det er moms.
6. Fastlæggelse af kontingenter
Uændret kontingent foreslås. Det vedtages.
7. Orientering om husets aktiviteter
Daglig leder Claus Bjerregaard orienterer.
”2016 har, som altid, været et begivenhedsrigt år i Kulturhuset, hvor vi har afholdt en lang
række arrangementer til glæde for mange tusinde gæster fra Svendborg især, men også fra
andre egne af Danmark. Vi har i år forsøg at bygge videre på de gode takter vi har brugt de
tidligere år på at opbygge, og vi synes selv, at vi er lykkedes lang hen af vejen. Men vi slår os
ikke til tåls med det vi har opnået, vi prøver hele tiden at strømline de produkter vi tilbyder, så
vi kan blive ved med at begejstre, overraske og glæde publikum. En af de ting vi hele tiden
arbejder på, er at samarbejde med alle dem, der vil samarbejde med os. Det er alle lige fra
store koncertarrangører, der præsenterer store koncertnavne, til små private arrangører, der
sætter et foredrag på plakaten med et emne, som ligger dem på sinde. Vores fleksibilitet med 3
sale i forskellige størrelser gør, at vi kan gøre både store og små arrangementer til en god
oplevelse for alle.
Som Kjell har nævnt, så har vi, efter 2 1/5 års tilløb, fået indkøbt nye stole, og dem er vi meget
glade for. De tilfører Guldsalen stil og elegance, samtidig med de også er gode at arbejde med
for personalet. Tak til fonde, fundraiser, Leif Mølgaard, Engelbretch Møbler og Ollerup
Efterskole for samarbejdet omkring udviklingen af stolene.
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Samarbejdet med vores Charlotte og Martin i Brasserie KoK er vi meget glade for, og de giver
huset et kvalitetsmæssigt løft, der er nødvendigt, hvis vi vil tilbyde det bedste produkt til vores
gæster. Sammen med Charlotte og Martin prøver vi hele tiden at tilpasse vores service til de
krav, vi stilles overfor i forskellige situationer, og det betyder feks, at vi har bygget vores
tidligere billetbutik på første sal om til en bar, så vi kan servicere flere gæster på en gang til de
store koncerter. Vi har også udvidet antallet af spisepladser til at omfatte ”Akvariet” på 1 sal, så
vores spisende gæster kan nyde deres mad i fred og ro, imens 500 gæster ankommer til koncert
i stueetagen.
I øjeblikket er vi ved at lægge sidste hånd på etableringen af Hall og Fame på første sal, der er
et samarbejde med Svendborg Event, Film Fyn og Svend-organisationen. Hele første sal vil blive
udsmykket med billeder af forskellige prismodtagere af SVEND-statuetter igennem årene,
stemningsbilleder fra filmfesterne, klassiske biografstole, lærred og projektor, samt en montre
hvos Bente Sonne vil udstille Svendprisen, prototyper, modeller osv. I den tidligere gallerigang
vil vi etablerer vores egen Hall of Fame med signerede plakater af nogle af de mange kunstnere,
vi har haft på besøg igennem årene. Alt i alt glæder vi os til at indvie den ”nye” første sal inden
sommerferien.
I sommerperioden ænder vores aktiviteter sig noget i forhold til resten af året, da vi bruger
sommerperioden til at vedligeholde huset, afspadserer overarbejde og planlægge nye
aktiviteter. I løbet af sommeren, startende med Kulinarisk Sydfyn og 3 gange yderligere, vil der
være hyggeligt livemusik på terrassen samt servering af lækker mad fra Brasserie Kok. Hold øje
med vores hjemmeside og FB for yderligere info eller snak med cafeen.
Når vi kommer tilbage efter sommerferien, så er SVEND17 det første på programmet, og i den
forbindelse vil huset summe af filmaktiviteter i løbet af SVEND-ugen med bla gratis
børnekoncert i det fri, ligesom vi lægger igen hus til Gallareceptionen der går forud for selve
prisoverrækkelsen på torvet.
Når september går i gang, starter vi koncertrækken med Bon Jovi Tribute, Sebastian, Harald
Haugaard, Sing Sing Sing, Jacob Dinesen, stand up med Nikolaj Stokholm og Poul Halberg &amp;
Friends, for blot at nævne nogle få. Et af de helt store brag i efteråret bliver helt sikkert
koncerten med Hip Hop gruppen Suspekt, der vil sætte huset på den anden ende, men vi ser
også frem til Big Fat Snake og selvfølgelig Birthe Kjær, der kommer og holder en kæmpe fest
sammen med sit store orkester. DR Big Band kigger traditionen tro forbi i december med deres
juleshow, og vi slutter året af med vores egen juletræsfest for børnefamilierne. Billetter til de
fleste af arrangementerne kan allerede købes via hjemmesiden.
Jeg vil gerne have lov til at takke bestyrelsen for bestyrelsen for det gode samarbejdet og
sparring omkring de mange situationer der opstår, når der drives kulturhus. Kim, Poul Erik
omkring Erhvervsklubben, Christian omkring det økonomiske, Majbritt omkring FB og
hjemmeside bl.a. Thomas omkring arrangementer og meget meget andet, Jytte omkring
udstillinger, Kim omkring alle byggetekniske detaljer, Johan og hans tro væbnere Jytte og Jonas
omkring revisionen og Kjell om alt det nævnte og meget mere til.
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De frivillige skal have stor ros for deres arbejde. De frivillige yder en kolossal indsats med
afviklingen af alle slag arrangementer i huset, og uden dem kunne vi ganske enkelt ikke
håndterer det aktivitetsniveau vi har.
En stor tak skal også lyde til resten af personalet.
Anders der, med stort overskud, planlægger og håndterer alle tekniske detaljer i forbindelse
med koncerter, foredrag, møder osv.
Jesper der ene mand varetager pedelfunktionen i hele huset. Jeg ved, at han især er glad for de
nye stole.
Poul Erik for at løse rengøringen af huset til UG med kryds og slange
Janne for at holde styr på kontoret og de 10.000 opgaver der følger med det.”
8. Indkomne forslag (fremsendes senest 25. april 2017)
Ingen forslag er indkommet.
9. Valg af bestyrelse
På valg er Kjell Lauersen og Jytte Aagaard. Begge er villige til genvalg.
Der er ikke andre opstillede. Kjell og Jytte genvælges.
10. Valg af suppleant
Bestyrelsen foreslår genvalg af Torben Ravnvald. Torben genvælges.
11. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Edelbo Revision. Edelbo Revision genvælges.
12. Eventuelt
Der er ingen spørgsmål.

Tak for god orden.
Formanden takker Hans Lindstrøm.

______________________________________________________________________________
Majbritt Kjærulff
Hans Lindstrøm
Referant

Dirigent
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