
Referat af møde i Sønderbro Kulturhus Fonds bestyrelse 

den 14. maj 2008. 

  

Deltagere:  Poul Erik Rasmussen, Asta Jørgensen og Lone Ørsted, Mogens Falk, Poul 
Damsgaard, Gunnar Sørensen, Peder Kloppenborg og Ruth Andreasen. 

 Ad 1) Godkendelse af referat:  

Referat af mødet den 5. 2. 08 blev godkendt. 

  

Ad 2) Siden sidst: 

Bestyrelsen finder det beklageligt, at en nær samarbejdspartner, Hans Søgård (HS) har 
været i pressen med et læserbrev, som udnævnte Sønderbros unge som så desperate, at 
man risikerer ildspåsættelser o.l. Vi mener ikke, vores dialog med Horsens kommune skal 
føres på det plan. 

Som nævnt på et tidligere møde, har Inge og Asker Larsens fond doneret 100.000 kr. om 
året for i alt 3 år. For disse penge skal arrangeres sommerlejr for børn fra området. Der 
samarbejdes med Hans Søgårds projekt ”Broen” og kommunen støtter med personale 
som vil hjælpe til. HS har skaffet gratis transport ved Østbirk Busser. 

Det Danske Spejderkorps låner os materialer til lejren gratis. 

Samarbejdet med Foreningen Broen har hjulpet mange børn fra området ud i 
foreningslivet. Nogle er blevet spejdere, nogle danser og dyrker anden idræt. 

Den officielle åbning af Sønderbro Kulturhus Sekretariat sker d. 15.5. Der reklameres for 
den på Lokal-Tv. Ved åbningen kommer også den flotte Sønderbro folder på gaden. Den 
er bestilt og betalt af Velfærdsministeriet. Den kan også ses på Velfærdsministeriets 
hjemmeside under ”Publikationer”. 

Hjemmesiden skal gøres lidt mere attraktiv. F.eks vil vi have mere aktuelt stof på. 

Adressen er www.soenderbro-horsens.dk 

Sønderbro information er i gang med at lave ny informationsstrategi. I den forbindelse vil vi 
gerne have mange borgerjournalister. Søndermarkskolens 9. klasser tilbydes et valgfag, 
der hedder ”Ungdomsjournalister”. 

Borgermødet, som skal følge op på det møde, der var med samarbejdspartnere, bliver den 
26. maj kl. 17.00. Det bliver borgernes mulighed for at høre om, tage stilling til og få 
indflydelse på de 2 vigtigste emner i Helhedsplanen: Jobklub og sundhedsfremme. 

http://www.soenderbro-horsens.dk/


Ad 3) Økonomi:  

Peder Kloppenborg fortalte, at regnskabet er færdigt, men ikke kommet retur fra revisor. 
Han kunne fortælle, at der er et mindre overskud. 

Der har været pæn udlejning. 

Regnskabet vil være klar til underskrift på mødet den 3. september 2008. 

  

Ad 4) fondsansøgninger:  

Egmontfondens 1,6 millioner til musik og integration kommer i brug fra efteråret. 

Der er lagt ansøgning ind hos Vicedirektør Gunnar Andersens Familiefond om 114.000 kr. 
til musikinstrumenter. 

Der er ansøgt om støtte til virtuel lektielæsning i Integrationsministeriet. 

Til projekt ”Bydelsmødre”, hvor stærke etniske skulle være forbillede for andre, ligger der 
ansøgning hos Integrationsministeriet. 

Samarbejdet med SDU om ”Health Promotion” udvides. I den anledning søges Trygfonden 
og KRAM midler. Bl.a. skal der bruges penge til en startkonference med deltagere fra flere 
udenlandske universiteter. BRFkredit har givet tilsagn om penge til gæsternes ophold 
under konferencen. 

Stefan og Franz Dohn, som har været aktive som frivillige i Sønderbro Kulturhus har 
skænket deres store musikanlæg til Sønderbro Kulturhus. 

  

  

Ad 5) mødekalender:                       Onsdag den 3. september kl. 16.00. 

                                                   Onsdag den 26. november        ”                . 

  

6) Eventuelt:                 Ingen emner. 

  

                                                                    

                                                   Referent Ruth Andreasen 


