Referat af bestyrelsesmøde i Sønderbro Kulturhus fond
Den 5. december 2006.
Afbud fra: Gunnar Sørensen.
Deltagere: Poul Damsgaard, Poul Erik Rasmussen, Mogens Falk, Tove Asmussen,
Asta Jørgensen og Bilal Yücelbas.
Desuden regnskabsfører Peder Kloppenborg og sekretær Ruth Andreasen.
Ad 1)

Ad 2)

Godkendelse af referat af møde den 26. 9. 2006.
Referatet godkendt.
Siden sidst.

Besøg af Henrik Dam Kristensen den 9.11 forløb særdeles positivt.
Der sker stadigvæk meget i Kazakhstan (K). Den gruppe, som senest har været der
melder om positiv fremgang og nye ideer. Se artikel i næste nummer af Sønderbro*bladet.
Der søges stadigvæk lavet en ordning, hvor Sønderbro*bladet igen kan blive omdelt til alle
som bor her. Lige nu er det kun boligforeninger og områder, hvor beboere har påtaget sig
uddelingen som får det. Andre kan hente bladet i kiosken eller et af vore kontorer.
Bilal fortæller, at der efterhånden er et en god opbakning til Jobklubben fra Horsens
kommunes Jobcenter.
M.F. bekræfter, at kommunen nu kan se en værdi i samarbejdet med os.
Håber, at interesse fra Horsens Handelsskole vil betyde et fremtidigt samarbejde om
iværksættere.
Der er indledt et samarbejde med Hans Søgård fra foreningen ”Broen” om støtte til børn,
der er udenfor foreningsliv o.l. Foreningen er interesseret i at købe sig til arbejdstimer fra
os. Vil bl.a. gerne samarbejde omkring sommerlejre o.l.
M.F. fortæller om mere aktivitet i Sønderbro kulturhus, som kører fornuftigt nu.
Underskuddet ved bankospil er efterhånden afviklet.
Pjecen er snart færdig fra Flemming Holms hånd. Jens Julius fra Horsens Folkeblad laver
tegningerne til dem. Ulla Herløv fra skolen læser korrektur.
Eva Ladekjær fra Syddansk Universitet (SDU) er i fuld gang. M.F. har en drøm om, at vi
kan udvide samarbejdet med SDU og senere få noget interventionsforsknig af arbejdet i
Sønderbro området
Polle fortæller om stor interesse for vort arbejde i Boligselskabernes Landsorganisations
kreds 7 (Vejle og Ribe amter)
Ad 3)

Økonomi.

Mødet med SKAT gav klarhed over nogle ting. Der er ingen mulighed for momsfradrag for
gaver.
Vi har frygtet at skulle betale 100.000 kr. i moms af de 500.000 kr. som socialministeriet
betaler for udarbejdelsen af pjecer. Har nu fået at vide, at det er momsfri indtægt.
Indtægterne ved udlejning er steget og omkostningen til drift har vist sig lavere end
budgetteret. Udgiften til tænd - sluk ur betaler sig således hjem allerede det første år.
Varmestyringen er bedre end forventet.
Bankospillene giver nu indtægter.
Der er flere arrangementer aftalt til næste år. Flere kommer igen med deres arrangement.
Europeaden kommer her omkring til næste sommer.
Har d.d. snakket med Horsens kommune, som lovede at finde ud af, hvad vi får i husleje
fra dem.
Ad 4)

Fondsansøgninger.

Svar på ansøgning til Landsbyggefonden (Lbf.) var positivt. Der er givet tilsagn om at
støtte arbejdet i Sønderbro området med 8.062.500 kr. under forudsætning af at vi skaffer
en egenfinansiering på 2.687.500 kr. Det forsøges gjort bl.a. gennem tilskud fra Horsens
kommune, som er en nødvendig partner. Erik Krogh og Mogens Falk har møde med Job
Horsens i morgen.
Der forhandles om internt for alle i området.
Vitus Bering har søgt og vil gerne samarbejde omkring et projekt om ”Mangfoldig ledelse”.
Ad 5)

Aktuelt.

Polle takkede Tove Asmussen for det gode samarbejde, hun har lagt i sin tid i fondens
bestyrelse.
Vi har nu fået at vide, at Lone Ørsted er udpeget som byrådets nye repræsentant.
Ad 6)

Mødekalender for 2006.

Første møde i 2007 bliver onsdag den 28. februar kl. 16.30 til 18.00.
Ad 7)

Eventuelt.

Referent Ruth Andreasen.

