
Referat af møde i Sønderbro kulturhus Fond den 10.9. 2007.  

  

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

Afbud fra: Asta Jørgensen, Lone Ørsted og Gunnar Sørensen. 

  

Ad 1)  Godkendelse af referat: Referatet af mødet den 24.5. 2007 blev godkendt.  

  

Ad 2)  Siden sidst:  Formand Polle har været ude med en gave og lykønskning til Bjarne, 
der fyldte 50 år. Bjarne er ansat i skånejob hos fonden. 

AAB har fået svar fra landsbyggefonden: Budget og handleplan er godkendt i forhold til de 
tidligere bevilgede ca. 10 millioner kr. Dette betyder, at der kan ansættes leder og fra 1.10. 
2007 startes sekretariat i Sønderbro kulturhus. Horsens kommune deltager med værdien 
af et antal mandetimer. Bl. a. Job Horsens bliver en nær samarbejdspartner til de 
fremtidige Jobklubber, som sekreatet skal arbejde med. 

Civilretsdirektoratet har bedt om at se referat af Sønderbro Kulturhus Fonds første møde. 
Det sender Peder snarest. 

Sønderbrogruppen har sagt ja til, at Sønderbro Kulturhus Fond overtager ansvaret for drift 
at Sønderbro*bladet. Ruth sender referat af mødet med denne beslutning til Peder.  

BRFkredits projekt ”På tværs” deltog i ”Liv og Glade dage” den 10. august med et par fine 
arrangmenter. Børnene fra området var inviteret til at bygge deres drømmeby sammen 
med folk fra Experimentariet i København. For de voksne var der i samarbejde med 
Sønderbrogruppen arrangeret en høring om betydningen af IT i lokalområdet. Se mere 
herom i Sønderbro*bladet nr. 2 / 2007.  

Der har igen været en lille flok i Kazakhstan i slutningen af august måned. Sammen med 
projektleder Marianne Carstensen, var Bilal, Ruth og Flemming Holm i Samal området, 
hvor der blev skrevet  håndbog. Denne skal laves efter aftale med EU kommissionen i 
Kazakhstan, som et synligt resultat af processen, man har været igennem og som en 
måde at give stafetten videre til andre områder. 

Desuden blev der planlagt slutkonference som skal finde sted i Taldykorgan i  november 
måned. 

Der er blevet mulighed for at søge EU om penge til et nyt projekt. Kazakhstanerne vil 
gerne fortsætte samarbejdet og emnet skal i givet fald være ”Sundhedsfremme”. 
Flemming Holm arbejder på at afklare, om der er lokale partnere til en sådan ansøgning. 



Der har et par gange været aftalt møde med SDU og disse er igen aflyst. Mogens vil prøve 
at aftale et nyt møde med Christiane Stock og den nye leder af Sundhedsfremme 
fakultetet, Jesper ? Vi vil gerne forny samarbejdsaftalen, og forstår, at det vil SDU også. 
Der er kommet en ide om, at man gerne vil sende studerende til Sønderbro for at de kan 
se, hvordan vi arbejder med borgerinddragelse her. 

Misbrugscenteret er endnu ikke flyttet ind i lokalerne på Sønderbrogade. Men samarbejdet 
med Sønderbrogruppen og Søndermarkskolen er startet. 

  

Ad 3)  Økonomi:  

Peder Kloppenborg fremlagde det reviderede regnskab til underskrift Han gennemgik det i 
hovedpunkter. Der er et overskud på 165.000 kr. for år 2006. 

De fremmødte medlemmer af bestyrelsen underskrev regnskab m.v.  

  

Ad 4)  Fondsansøgninger:  

I øjeblikket er der kun den, som ligger hos Egmont fonden. Ingen ved, hvornår den bliver 
behandlet. 

  

Ad 5)  Mødekalender:  

Næste møde den 13. december 2007 kl. 16.30 (med julefrokost).  

  

Ad 6)  Eventuelt.                                          

  

Referent Ruth Andreasen. 

 


