
Referat af Bestyrelsesmøde 26.9.06 

Den 4. 9. 2006 
Referent Ruth Andreasen 

Deltagere: Poul Erik Rasmussen, Poul Damsgaard, Tove Asmussen, Mogens Falk, Bilal 
Yücelbas og Gunnar Sørensen. Ad hoc regnskabkyndig Peder Kloppenborg. Referent 
Ruth Andreasen. 
 
Afbud fra Asta Jørgensen. 
 
Ad 1) Godkendelse af referat. 
Referat af mødet den 23. 
 
Ad 2) Siden sidst. 
 
Ruth fortæller, at besøget i Kazakhstan forløb meget positivt. Der sker meget derude. Alle 
gode kræfter arbejder sammen, og processen forløber i en god tone mellem borgere, 
skole og lokale myndigheder. Samarbejdet mellem Samal og Sønderbro er spændende. 
 
Mogens F. fortæller, at projekt ”Haandværk og netværk” står lidt stille. Styregruppen satser 
nu på at udviklingen kan gå gennem kvinderne. Vitus Bering er i gang med at skrive ny 
ansøgning om midler til at få lavet en rapport om de barrierer, vi har fundet. 
 
”Horsens Job Delight”  er det nye navn på kvindeprojektet efter sammenlægning med 
”Kvinder i Østbyen”.  Kommunens Jobcenter henviser til os. Status er i dag, at der er 8 
kursister- plus 2 frivillige. Alle er faldet godt til. Nabiha ansat 10 timer ugentligt til yoga + 
opsøgende arbejde.  Sammen med den arabisktalende Dilman gør hun en indsats i 
Østbyen.  Desuden er Susan Gyldenkilde ansat som coach for kvinderne og endeligt har vi 
stadigvæk  Güldana Sahin som projektleder med 8 timer om ugen og Bilal, som er 
fuldtidsansat i projektet. Sproglæreren Dorthe er fra sprogcenteret og udstationet her. Vi 
håber snarest at få samlet 8 kursister fra Østbyen, så vi også kan starte et hold derude. 
M.F. understreger, at dette projekt ikke længere kun har tyrkiske kvinder som målgruppe, 
men at det er en mulighed for alle kvinder i Horsens. 
 
Horsens Erhvervssekretariat er positivt interesseret i vore arbejdsmarkeds- rettede 
aktiviteter, fortæller M.F.. De samarbejder med Vitus Bering og støtter op om et kursus for 
erhvervsledere, som man p.t. søger penge til. Det er tanken, at 80 lokale ledere skal 
igennem disse. Formålet er, at de kan lære mere om de forskellige etniske grupper, som 
kan blive deres fremtidige arbejdskraft. 
 
I forbindelse med projekterne, Håndværk og Netværk, hvor blandt andet Vitus Bering er 
ansøger, Horsens Job Delight, Kazakhstan samarbejdet og samarbejdet med 
Socialministeriet har vi ansatte i Sønderbro Kulturhus Fond. 
Det drejer sig p.t. om Flemming Holm og projektmedarbejderne i ”Horsens Job Delight. 
Disse er forsikret gennem Horsens Kommune. Desværre har der været nogle tilfælde af 
hærværk både på skole og kulturhus i løbet af sommeren. Det giver os store udgifter, da vi 
ikke har råd at forsikre os mod knuste ruder. 
 
Den russiske dansetrup Zhemchuzhinka var på besøg hos Vitus Bering Danmark i august. 
Vitus Bering forærede Sønderbro en gratis forestilling. Det var en imponerende oplevelse, 
som de mange fremmødte fik. 
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Hennrik Dam Kristensen, som er Socialdemokraternes nye kandidat til folketinget, kommer 
på besøg i Sønderbro torsdag den 9. november 2006. 
 
Sønderbro Kulturhus Café har startet op med røgfri banko efter sommerferien. Flere og 
flere finder herom og hygger sig med det. Fremsynet at vi er startet med at tilbyde den 
røgfri, mener M.F. da det er helt sikkert, at der kommer et rygeforbud i nær fremtid. 
Økonomien er ikke, så arrangementerne balancerer endnu, men det arbejdes der på. M.F. 
opfordrer til at støtte op om Kulturhusets arrangementer. 
 
Der har været et flot arrangement for ældre medborgere. Søndermarkskolens store kor, 
Åkvækkerne og Keld og Hilda underholdt. For arrangementet stod støtteforeninger for 
Kildebakken, Åparken og Gefionshave. 
 
Sønderbro Kulturhus Café er begyndt på et nyt koncept: Man kan holde sine 
børnefødselsdage i kulturhuset. Det har indtil nu været populært. Danske Skoleelever, 
Gefionsgaarden, Søndenvinden m.fl. har aktiviteter i kulturhuset. 
 
Landssammenslutningen af skolelever vil igen holde årsmøde i skole og Kulturhus. 
 
Sønderbro uddannelse og erhverv benytter Sønderbro kulturhus. 
 
Der har både blandt borgere og her i bestyrelsen været debat om, hvilke formål man kan 
bruge Kulturhusets faciliteter til. Bestyrelsen er enig om, at der i nær fremtid skal ses på 
udlejningsreglerne igen. De vil blive gennemgået sammen med Dennis, der er teknisk 
serviceleder og Aase Dammand, der er den frivillige, der står for cafeén. Mogens F. 
indkalder. Ruth Andreasen deltager og denne gruppe vil komme med et ideoplæg. 
 
Gunnar Sørensen opfordrer til, at man ser Beringsgaards nye beboerhus 
 
Som en mulighed på linie med de øvrige lokaler i området, når man skal holde møder og 
arrangementer. 
 
Ad) 3 Økonomi. 
 
Peder K. startede med gennemgang af det underskrevne regnskab, som vores revisor, 
Jens Dalsgaard har underskrevet efter at der har været en snak med Skat. Han, Peder 
Kloppenborg og Mogens Falk har haft et møde med repræsentanter fra Skat, som gav en 
god vejledning. 
 
Lejeindtægter skulle gerne øges, da budgettet endnu ikke balancer. 
 
Der er sat lysfølere op i kulturhusets sal for at spare. 
 
Vi er som fond forpligtet til at uddele midler til nærmere bestemte formål, og vi afholder 
lønudgifter m.v. til de, som er ansat i projekterne. 
 
Fonden har modtaget gaver fra Syddansk Universitet, og Mogens Falk fik  Bojsens pris. 
Børn og ungeforvaltningen samt kulturforvaltningen har givet hver et beløb. Den eneste 
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indtjening vi har løbende er udlejningen og det, som caféen tjener. – Der har været en 
mindre renteindtægt. 
 
Administrative omkostninger. I forbindelse med projekterne har vi fået penge tilført til 
dækning af lønudgifter m.v. Der er kommet et beløb fra Socialministeriet. 
 
Regnskabet ender med 36.000 som resultat. 
 
Der er afskrevet på bygningen. 
 
På mødet med Jens Dalsgård og Skat fik vi vejledning på nøgle områder, hvor vores 
hidtidige procedurer ikke har været i orden. Blandt andet ved vi nu, at referater at 
bestyrelsesmøderne altid skal underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer og at 
det underskrevne eksemplar fremover skal ligge hos Peder Kloppenborg. 
 
De penge, vi modtager fra socialministeriet synes at være lidt problematisk. 
Skat har lovet at undersøges, hvorvidt der skal betales skat af beløbet. 
 
Ad 4) Fonds ansøgninger. 
Der kommer svar i begyndelsen af oktober på vores ansøgning til Landsbyggefonden. 
 
Der er indledt et samarbejde mellem kulturhuset og Vitus Bering Danmark om en 
uddannelse til lokale erhvervsfolk, som skal give dem bedre viden om forskellige kulturer, 
så virksomhederne bedre kan håndtere den opgave at få nye medarbejdere af anden 
etnisk baggrund. 
 
Sønderbroaktivitet ligger nok lidt for stille. 
 
Ad 5)  Aktuelt 
 
Nyt medlem fra byrådet. Vi peger på Lone Ørsted. 
Enighed om at Mogens Falk skal kontakte Jan Trøjborg. 
 
Ad 6) Mødekalender. 
 
Næste møde er tirsdag den 5.12.2006 med spisning. 
 
Ad 7) Eventuelt. 

 
Ph.d.studerende Eva Ladekjær Larsen flytter ind i en lejlighed i  Axelborg den 15.10. og vil 
bo der i 1½ måneds tid og har planer om at gentage dette   til foråret. 
 
Hærværk i Kulturhuset betyder en grim udgift.  Man har ikke kunnet tage nogen på fersk 
gerning. Skolen og kulturhuset opfordrer forældre og andre i området til at holde øje med 
skole og kulturhus. 

 


