
Kulturfondens bestyrelsesmøde onsdag den 12. september 2012 

Præsentationsrunde: 

Bilal Yücelbas, Erik Bebe, Lene Jensen, Lone Ørsted, Mette Børgesen, Michael 
Meldgaard, Mogens Falk (tilknyttet som konsulent),Peder Kloppenborg (Kasserer), 
Poul Erik Rasmussen (Polle), Poul Erik Skov-Hansen 

Fraværende – Asta Jørgensen 

1	   Sønderergien – 
Tanker om 
samarbejde	  

Saliha og Maria (Huset Venture Aarhus) orienterede 
om hvad en socialøkonomisk virksomhed er. 
Grundlaget er det rummelige arbejdsmarked. Huset 
Venture vil være interesseret i et samarbejde med 
Søndergien om etablering af socioøkonomisk 
virksomhed i Søndergi regi. Fonden er interessant som 
samarbejdspartner i relation til fx Kulturhusets 
cafe/køkken. 
Bestyrelsen fandt ideerne meget interessante – og 
kom selv med ideer til arbejdsområder. 
Spørgsmålet er om en socialøkonomisk virksomhed 
kan komme / skal under Kulturfonden (cvrnr. eller en 
partnerskabsaftale).  
Bestyrelsen melder tilbage den 21. november efter 
næste bestyrelsesmøde. 
Arbejdsgruppe nedsættes (Polle, Michael, Peter og 
Poul Erik). Følgende skal afklares: 

• Kan Fonden indgå – afklares med advokat 
• Sønderbrogruppen – hvor er de? 
• De økonomiske forudsætninger 

	  
2	   Godkendelse af 

referat fra 20. juni 
2012	  

Godkendt	  

3	   Kulturhus Cafeen	   Mogens gav et kort rids af Fondens og Kulturhusets 
arbejde og det aktuelle og mangestrengede 
sundhedsprojekt (finansieret af Nordeafonden). 
K(ompetencer)R(esurser)A(nerkendelse)M(estring)S(?) 
er grundlaget. Evaluering af projektets forskellige 
facetter er helt central (foretages af Cosmos). Event 
den 26.9 kl. 11-13 (borgmesteren og Nordeafondens 
ledelse kommer og fondens bestyrelsesmedlemmer er 
velkomne) med gourmetmad. 
Finansieringen er på sigt det afgørende spørgsmål. Maj 
2013 er deadline for Mogens og Peders arbejde (og 
Nordeafondens bevilling). Kan haverne finansieres af 
Nordeafondens midler? Ikke direkte, men det kan 
tænkes ind. 
Et helt andet emne overtog pludselig dagsordenen – 
salg af narko i Sønderbroområdet	  



4	   Siden sidst	   Polle opfordrede til at deltage i kommende Musik&dans 
arrangement og nævnte kort de løbende 
arrangementer 
5-7. oktober holder DUI et meget stort arrangement i 
Hallen og udeområder med ca. 300 deltagere. Åben for 
alle beboere i området til at komme og kigge på 
aktiviteterne 
	  

5	   Økonomi	   Godkendt regnskab til underskrift blev sendt rundt og 
gennemgået af Peder og underskrevet af bestyrelsen 
 	  

6	   Fondsansøgninger	   Ingen nye ansøgninger. IT ansøgning er der kommet 
afslag på 
	  

7	   Mødekalender	   Næste gang er den 21. november. Mødet kombineres 
med en julefrokost 
	  

8	   Evt.	   Bilal: Nogle har spurgt om de kan leje cafeen (uden 
køkken) – hvad er fondens holdning. Køkken og cafe 
er en enhed, så svaret er nej. 
Lone fortalte to ting fra den nye budgetaftale (dugfrisk 
nyhed): 

• Vandrehjemstankerne – en evt. mulighed som 
en del af en socioøkonomisk virksomhed 

• Udbygningen af skolen med institution – 
kommunen vil have det store projekt så der 
ligges op til en OPP løsning – og det er et udtryk 
for en høj prioritering 
	  

 

Referat skrevet af Poul Erik Skov-Hansen  


