Referat:
Bestyrelsesmøde i Sønderbro Kulturhus Fond
Onsdag den 3. marts 2010 - kl. 16.00 – i Kulturhus Caféen
Deltagere:
Mogens Falk, Bilal Yücelbas, Peder Kloppenborg, Asta Jørgensen, Poul Damsgård, Poul Erik
Rasmussen, Mette Børgesen
Afbud:
Lone Ørsted
Gunnar Sørensen
Referent: Mette Børgesen

1: Godkendelse af referat fra sidste møde 25-11-2009
Referatet bliver godkendt.

2: Siden sidst
Der har været harmonikatræf i kulturhuset. Det var en stor succes, også for caféen, der havde travlt
og fik en god omsætning.
Der er mange aktiviteter i kulturhuset og det er dejligt. Dennis (pedel på skolen) er ansvarlig for
bookingsystemet til brug af skolens lokaler, og han skal kontaktes, hvis man har en aktivitet, som
man gerne vil bruge skolen/Kulturhuset/Cafeen til. I øjeblikket betaler skolen al drift for de
aktiviteter, der foregår, og det skal fordeles mere lige ud fra hvem, der bruger lokalerne.
Dennis står også for udleje af hallen til store fester. Udlejningen af hallen er i fuld gang.
IT på Sønderbro: Cafeen i kulturhuset har seks computere opstillet. Beboerhuset i Axelborg og
sekretariatet i kulturhuset har også opstillet computere, og ideen er, at beboerne med tiden skal have
let adgang og hjælp til at lære at bruge computerne.
Sønderbrobladet og bladsamarbejde:
Sønderbro Kirke går med i en ny og bedre udgave af Sønderbrobladet. ”Y-Mens club” har sagt ja til
at dele bladet ud. Det nye blad bliver husstandsomdelt til alle i Sønderbro sogn. Bladet udkommer
første gang inden sommerferien 2010.
I forbindelse med skolens sommerfest op til sommerferien er der planer om en Kulturfestival på
Sønderbro. Forberedelserne er gang. Kulturfestivalen skal vise den mangfoldighed, der lever på
Sønderbro. Det handler om at skabe nogle rammer for at folk på Sønderbro kan udfolde sig i et
fællesskab sammen.
Den 4-2-2010 er der stiftende generalforsamling for ”Sønderbro Aktivitet”. Sønderbro Aktivitet er
en ny forening, som skal samle de forskellige aktiviteter (bl.a. Idræt for sjov, floorball mm. Der
foregår på Sønderbro).

3: Økonomi
Regnskabet for 2009 blev gennemgået ved Peder Kloppenborg.
Forventede indtægter og udgifter for 2010 blev også gennemgået.

4: Fonds ansøgninger
Intet konkret nyt.

5: Eventuelt
Kommende bestyrelsesmøder i 2010:
6. maj kl. 16 i Kulturhuset
8. sep. Kl. 16 i Kulturhuset
25. nov. Kl. 16 i Kulturhuset

