Referat af møde i Sønderbro Kulturhus Fonds bestyrelse
den 5. februar 2008.

Deltagere: Poul Erik Rasmussen, Mogens Falk, Poul Damsgaard, Gunnar Sørensen.
Bilal Yücelbas, Peder Kloppenborg og Ruth Andreasen.

Afbud fra:

Asta Jørgensen og Lone Ørsted.

Ad 1) Godkendelse af referat:
Referat af mødet den 10.9.07 blev godkendt.

Ad 2) Siden sidst:
Fra Egmontfonden har vi fået penge til projektet ”Musik bryder social arv”. 1.6 millioner
over 3 år. Alle børn og forældre i området, også de, som ikke kommer i områdets
daginstutioner bedes henvist til at deltage.

BRFkredits ”På Tværs tur” er afsluttet med en konference i Holstebro. Erik Krogh, Lillian
Bonde, Poul Erik Rasmussen og Mogens Falk deltog. Mogens F. havde et indlæg, hvor
han fortalte om Sønderbros IT-projekt.

Siden bevillingen fra Landsbyggefonden ( LBF) kom, er Lillian Bonde ansat som
projektleder og det nye sekretariat er under opbygning. Selve rummene, hvor det skal
indrettes, ligger over kulturhuset og er næsten færdigrenoverede. (De blev besigtiget efter
mødet).
På mandag den 11. 2. skal det første styregruppemøde afholdes. Horsens kommune er
godt repræsenteret i styregruppen og på dagsordenen er sekretariatets funktion og især
de jobskabende aktiviteter.

Kazakhstanprojektet er afsluttet med en vellykket afslutningskonference ude i Samal
Området. Bydelen fremlagde resultaterne, der er skabt derude og præsenterede den
håndbog, der blev lave omkring metoder m.v. Der var mange deltagere og stor interesse
fra andre bydele og fra nabobyer for at samarbejde og lære af Samal. Den håndbog, som
blev lavet på engelsk og russisk, har vi fået oversat til dansk og håber at kunne får den
trykt snart. – Der har været ros fra EU til projektet.

Mogens Falk har indkaldt til møde for at få nogle brugs- og samværsaftaler nedfældet
imellem de 3 parter, der fremover skal dele og benytte skolens og kulturhusets faciliteter,
Skolen, Kulturhus Caféen og Kulturhussekretariatet. Der er brug for en revurdering og
enkle regler.
Der er i øjeblikket ved at blive udfærdiget lejekontrakt for sekretariatet, som kommer til at
have til huse i lokaler, som egentlig ligger i skolen.

Sønderbrogruppens og dermed også Sønderbro kulturhus´s informationsbehov revurderes
i øjeblikket. Informationsgruppen indkaldes og der er mange nye initiativer. På
hjemmesiden vil komme en ny side for sekretariatet..

De mange videokameraer, som skolen har sat op uden for bygningerne, har allerede haft
en positiv virkning. Intet hærværk inden for de seneste måneder.

Der er ved at blive indrettet motionsrum i skolens gamle sløjdlokale. Dette bliver til brug for
såvel skolens personale, som Sønderbrogruppens aktive.

Vi har stadigvæk ikke fået udgivet den bog, som Flemmimg Holm har skrevet for
Velfærdsministeriet. Den nuværende forsinkelse skyldes, at finansloven endnu ikke er
vedtaget.
Vi håber at kunne have den med, når vi er klar til officiel indvielse af det nye sekretariat.

Sønderbro får mange gæster. I denne uge kommer repræsentanter for Gjellerup
Samvirket på besøg for at høre om, hvordan vi arbejder. Der er henvendelser fra andre
områder og velfærdsminister Karen Jespersen har givet besked om, at hun vil komme
forbi en dag.

Projekt Broen, som vi haret tæt samarbejde med, har fin tilslutning i området. Vi har netop
oplevet, at 2 piger herfra har opnået topplacering ved Danmarksmesterskabet i ?dans.

Ad 3) Økonomi:
Peder Kloppenborg fremlagde driftsregnskab og budget. Disse blev drøftet.
Pænt overskud sidste år på ca. 93.000 kr.. Der budgetteres med 90.000 kr. til næste år.
Den servitut, som Civilretstyrelsen har efterlyst, er nu lavet og styrelsen er tilfreds.
Sønderbrobladets regnskab balancerer knapt. Man bedes fortsat holde øjne og ører åbne
for at finde en gods annoncesælger til bladet.

Ad 4) fondsansøgninger:
EVU projektet Horsens Job Delight er afsluttet.
Kunstprojektet er afsluttet.
Der ligger 2 ansøgninger hos LBF. Dels har boligforeningerne i Horsens i samarbejde med
Horsens Kommune søgt midler til Beboerrådgivere i 2 år fra og med udgangen af 2008.
Dels har vi

Lillian har skrevet ansøgning til Integrationsministeriet om midler til beskæftigelsesfremme
for en 2-årig periode.

Vi har en ansøgning inde ved Sats-puljen om midler til en 5årig periode, hvor der laves
erfaringsopsamling i Sønderbroområdet.

Ad 5) mødekalender:
Følgende bedes skrevet ind i kalenderen

Onsdag den 14. maj 2008.
Onsdag den

3. september 2008.

Onsdag den 26. november 2008.

Alle møder starter kl. 16.00.

Ad 6) Eventuelt:

Mogens Falk skal til København på torsdag den 7.ds. til et møde omkring IT-projekt. Har
fået en aftale med Karen Jespersen.

Referent Ruth Andreasen

