Sønderbro Kultur Hus Fond.
Den 29. maj 2007.
Referat fra bestyrelsesmøde den 24. 5. 2007.

Ad 1)
Referat af mødet den 28. 2. 2007 blev godkendt.
Ad 2) Siden sidst.
Sønderbro Fritid er ved at etableres af interesserede forældre og med opbakning fra
foreningen ”Broen”.
Besøg af socialminister Eva Kjer Hansen den 14. maj forløb positivt. Ministeren var meget
interesseret og følger arbejdet på Sønderbro. Folketingsmedlem Irene Simonsen deltog og
støtter også vort arbejde. Desuden gav besøget en god omtale i Horsens Folkeblad.
Omkring ansøgningen til Landsbyggefonden (LBF.) sker der i øjeblikket det, at
handleplanen, som er udarbejdet i samarbejde med Horsens Kommune og godkendt i
byrådet, nu ligger til godkendelse i LBF.
Kommunen har holdt borgermøde om rusmiddelcenteret, som kommer til at ligge på
Sønderbrogade. En del af de omkringboende borgere havde protesteret over at skulle til at
være naboer til centeret.
M.F. giver udtryk for at Søndermarkskolen forventer et godt samarbejde og sikkert vil få
god nytte af at samarbejde om at forebygge misbrug hos de unge.
Ad 3) Økonomi:
Peder Kloppenborg fortæller, at der arbejdes sammen med kommunen og vores advokat
om at blive godkendt i Civilretsdirektoratet.
Kulturhusets Café giver et pænt overskud. Der holdes bankospil, som nu giver overskud.
Og der har været indtægter ved arrangementer, som er holdt i Kulturhus og Café. Det
seneste var da DBU for anden gang havde samlet fodbolddommere til møde med
efterfølgende spisning. Sådant et arrangement giver pænt i kassen.
Sønderbro*bladet kører med underskud. På sidste møde blev Ruth A. bedt om at finde ud
af, om Sønderbrogruppen kunne være enig i, at lægge denne aktivitet under fonden, da
det vil betyde at vi så kan spare momsen.
R.A. har loddet stemningen. Der er opbakning til at gøre dette.
Vi har stadigvæk brug for at finde en, som kan være god til at finde sponsorer. Evt. emner
henvises til at kontakte M.F.
Der påregnes en udgift til overvågning af adgangen til Sønderbro Kulturhus, for at kunne
standse uønsket adfærd og sikre os mod hærværk.

Regnskabet er ved at blive gjort færdigt til underskrift.
Det bliver med udgangen af juni, at formanden skal underskrive.
Resten af bestyrelsen kan vente til næste bestyrelsesmøde.
Ad 4) Fondsansøgninger:
Der ligger en ansøgning ved Egmontfonden om en sum penge til fortsat musikprojekt for
børnene i Sønderbro området. Håber at få til at lade musikpædagog Tina Buchholz
arbejde med børnene allerede fra 3 års alderen, fordi vi tror på, at det vil give en bedre
integration.
Ad 5) Aktuelt:
Efter at have fået lovning på op mod 13 millioner fra Landsbyggefonden og fordi vi tror på,
at Horsens kommunes tilsagn om medfinansiering er nået frem til tiden, så er vi begyndt at
planlægge indretning af sekretariat for Sønderbro Kulturhus i lokaler oven på Kulturhuset.
Kommunen financierer sin andel gennem lønkroner og kapitaliserer gennem leje af
lokalerne.
Ud over sekretariatet, skulle der gerne findes midler til at fortsætte jobklubben ”Horsens
Job Delight”. Güldane og Bilal derfra var blandt de 120 ildsjæle, der var til møde med
integrationsminister Rikke Hvilshøj i mandags. fortæller Mogens Falk.
Jobklubben får god omtale rundt i landet. Århus kommunes Jobcenter kommer på besøg
for at høre, hvad det er, vi har gjort og hvorfor det i så høj grad er lykkedes.
BRF På Tværs er et projekt, som har arbejdet rundt om i landet i mange boligområder. Vi
har fået en henvendelse gennem AAB og holdt et møde med Lene Hjort og Jørgen
Barslund fra BRF. Det tegner til et interessant samarbejde, bl. a. om det IT projekt, vi
arbejder på at realisere her i bydelen. Her kan BRF hjælpe os til at få de rigtige kontakter.
BRF har vist interesse for at betale for en konference for udenlandske forskere, som skal
mødes her, blandt dem venter vi at Evelyne de Leeuw kommer.
BRF På Tværs vil præsentere sig ved at komme til ”Liv og Glade dage” på Sønderbro med
en bus, der indeholder journalister, som vil besøge os og fortælle den gode historie om
Sønderbro. Der er folk med fra Experimentariet i København, som vil lave sjove ting med
børnene.
Ad 6) Næste møde:
10. september kl. 16.30.
Ad 7) Eventuelt.

Ref. Ruth Andreasen.

