
Referat af møde i Sønderbro kulturhus´ Fonds bestyrelse 
den 1. 12. 2005. 
 
Deltagere: Poul Damsgaard, Asta Jørgensen, Tove Asmussen, Peder Kloppenborg  
(gæst), Mogens Falk og referent Ruth Andreasen. 
 
Afbud fra: Bilal Yücelbas, Poul Erik Rasmussen og Gunnar Sørensen. 
 
1) Godkendelse af referat af  22. 9. 2005. 
 
Referatet godkendt. 
 
2)  Siden sidst. 
 
Der er afholdt Verdensmarked i Kultursalen den 23.10. 05. God tilslutning, ca. 75 boder. 
Pænt besøg, men 100 mennesker fylder ikke meget i kultursalen. 
 
Til borgermødet den 3.11. kom ikke så mange, vigtigst var, at de, som ønskede det blev 
orienteret om samarbejdet til flere sider. 
 
Den 15.12. vil Leif Hede Nielsen aflevere den første check til lektor Christiane Stock, SDU 
med henblik på ansættelse af en Phd-studerende fra januar 2006. 
 
Håndværkerlandsbyen, projekt ”Håndværk og Netværk” har flere ansøgninger i gang. 
Vitus Bering står som ansøger. 
 
Til foråret 2006 bliver det en realitet at borgere og andre fra Sønderbro rejser på den 
første tur til Kazakstan 
 
Fakkeltog og læserbrev om manglende lys på stien ned til Sønderbro kulturhus virkede. 
Polle og Aase D. er inviteret til møde med borgmester Vagn ry om sagen. 
 
Flemming Holm er nu ansat til at arbejde med de 2 pjecer, som Socialministeriet vil lavet 
om vort arbejde på Sønderbro. Han kommer også til at arbejde lidt med Kazakstan og 
”Håndværk og Netværk”.  
 
3) Økonomi: 
 
Peder Kloppenborg blev præsenteret. Han har mange års erfaring fra bankverdenen og 
har som frivillig overtaget Fondens og Sænderbro kulturhus´ regnskaber. 
 
Der er ved at være overblik over regnskabet for 2005. 
Peder Kloppenborg gennemgik regnskabet. Vi har en fast indtægt, nemlig fra kommunen. 
I øjeblikket har vi overskud, men der er ikke betalt varme, el og vand. Vi ender med et 
underskud, hvis de anslåede priser holder, men der skal også ses på, hvad der har været 
Søndermarkskolens udgifter hidtil. 
Budgettallene blev taget ud fra Vesthallen. Vedligehold i det første år har været småt,. Det 
meste har kunnet tages som reklamationer. Men vi har haft en stor udgift til smadrede 



ruder. Vi er forsikret gennem kommunen, men ingen forsikring dækker ruderne. 
Budgetteret med 48.000 i lejeindtægt. Vi har kun nået det halve. Ender nok på +/- 0 kr. 
 
4)  Fondsansøgninger: 
 
Mogens F. fortæller, at det ikke er meget, vi har ind, måske også fordi vi arbejder uden 
reklamer i vores kultursal. Vi håber at kunne satse på hjemmesidereklamer fremover. – Vi 
har fået lamelgardiner til caféen af den tidligere Sønderbrogadeforening, som har opløst 
sig. 
 
Sønderbrobladet har annoncører, men ikke nok til at dække udgiften. 
 
Vi mangler en sponsor til at betale for de 500 stole og borde dertil, som vi har brug for til 
kultursalen. Det er dyrt og besværligt at skulle ud at låne /leje til hvert arrangement. 
 
Størrelsen af udgifterne videreført til budget 2006. 
 
Vi påregner besparelser bl. a. på punktet revision fordi vi har fået Peder, ligesom der heller 
ikke skulle blive brug for så mange penge til vedligehold. 
 
5)  Mødekalender: 
 
Tirsdag den 21. februar 2006 kl. 16.30 til 17.30. 
Tirsdag den 16.maj 2006 kl. 16.30 – 17.30. 
Tirsdag den 19. september 2006 kl. 16.30 – 17.30. 
Tirsdag den 5. december 2006 kl. 16.30 – 17.30. 
 
!!! Man bedes reagere snarest, hvis en mødedato giver problemer !!! 
 
6)  Eventuelt: 
 
Mogens F. fortæller, at der arbejdes på en ansøgning til EU´s Sociale  fond om at hjælpe 
tyrkiske kvinder og andre ud på arbejdsmarkedet. Her samarbejder vi med  Torkill Jensen 
fra Udvalget for Etniske Minoriteter og sundheds og socialforvaltningen. 
 
Der har været møde med repræsentanter for den Sociale fond. Her deltog Güldane og 
flere andre tyrkere. 

 


