
Referat Bestyrelsesmøde i Sønderbro Kultur IIus Fond.
Onsdas den 20- 06 -2012- kl. 16.00 - i Kulturhu cafeen
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra den 14-03-2012
2. Siden sidst
3. Nyt medlem af bestyrelsen
4. Økonomi regnskaber til underskrivelse
5. Fondsansøninger
6. Mødekalender
7. eventuelt

Albud Mette - Mosen -
Asta fraværende uden afbud

L: Referat fru mødet ly'-A3-2012blev godkendt uden bemærkninger

2: Siden sidst. - Formanden orienterede om:
Vi har haft et godt møde med folk Silkeborg kommune diverse
foreninger - Guldpiger på Sønderbro - floorbold
Hvad sker der med Haverne jeg syntes det går for langsomt med
At få noget sået der?? - dette har været i styregruppen i dag.
Horsens Kommune - lejeaftalen med os - Borgmester Peter
Sørensen undersøger- vendte tilbage og sagde at alle aftaler om
tejedeaftaler i kommunen bliver undersøgt og gennemgået for at
se om de får nok for det de betaler for

3: Nyt medlem af bestyrelsen\-/' Gunnar Sørensen har i mail til mig meddelt at han ønsker at
trække sig fra fondsbestyrelsen og at Beringsgårdens bestyrelse
indstillerrNæstformand Lene Jensen i hans sted i bestyrelsen -
Og Odinsgaardens Direktør Michael Meldgård også er bragt i
forslag - bestyrelsen indstiller at de begge indtræder - da det er
posetivt at der er folk der vil gå ind i arbejdet, polle kontakter
dem begge med hensyn til næste møde i sept.



4z Økonomi - Regnskaber til underskrivelse- Peder gennemgik og

kommenterede regnskaberne med diverse bilag hvorefter disse

er ikke helt klar til underskrivelse i dag - revisor mangler nogle
referater fra et møde hvor der er bevilligiet penge til fonden -
disse har vi lige fået i dag, så når det hele er klar tilunderskrivelse
så kontakter vi jer
I)er var kommet 3 ansøninger til fonden
DSRS- denne blev afvist da vi følger vort fondats med hensyn til
uddelinger
og Sønderbro Aktivitet om tilskud til alholdelse af Sct. Fest på kr.
7000
og fritagelse af leje af store sal til loppemarked.

5: Fondsansøgninger - vi har ingen ude pt.

6: Mødekalender z - 12 sep. - 2L nov. 2An

7: Eventuelt..

Referent
Poul Erik Rasmussen.
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