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Kulturhus	  Fondsbestyrelsesmøde	  

Onsdag	  den	  14-‐3-‐2012	  på	  1.salen	  i	  Kulturhuset	  kl.	  16-‐17	  

Deltagere:	  Asta	  Jørgensen,	  Bilal	  Yücelbas,	  Erik	  Bebe	  Knudsen,	  Mette	  Børgesen,	  Mogens	  Falk,	  Peder	  
Kloppenborg	  Poul	  Damsgaard,	  Poul	  Erik	  Rasmussen.	  

Afbud:	  Gunner	  Sørensen	  og	  Lone	  Ørsted.	  

Referent:	  Mette	  Børgesen.	  

1. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidst	  
Referatet	  godkendes	  og	  underskrives.	  
	  

2. Siden	  sidst	  
• Åbning	  af	  Søndergien,	  Sønderbrogade	  42.	  
• Musikprojekt	  i	  forbindelse	  med	  Søndermarkskolen	  er	  afsluttet	  og	  projektet	  evalueret.	  

Egmont	  fonden	  stod	  bag	  donation.	  
• Fonden	  samarbejder	  med	  foreningen	  Golf	  for	  alle,	  der	  har	  indledt	  samarbejde	  med	  

krigsveteraner.	  Ideen	  er,	  at	  bruge	  golf	  metode	  til	  at	  tackle	  dagligdags	  vanskeligheder,	  som	  
veteranerne	  kan	  have.	  

• Sommerlejren	  for	  børnene	  på	  Søndermarkskolen	  kan	  med	  hjælp	  fra	  Inger	  og	  Asker	  Larsen	  
Fond	  fortsætte	  tre	  år	  endnu.	  Inger	  og	  Asker	  Larsen	  Fond	  giver	  100.000	  kr.	  til	  turen	  de	  
næste	  tre	  år.	  

• Fonden	  arbejder	  på	  et	  arrangement	  med	  madlavning	  med	  en	  kok	  fra	  hotel	  Opus.	  
Arrangementet	  skal	  ske	  i	  forbindelse	  med	  etablering	  af	  haver	  til	  dyrkning	  af	  grøntsager.	  
Haverne	  er	  påtænkt	  at	  skulle	  ligge	  langs	  Kulturhuset.	  

• Kulturhuscaféen	  nærmer	  sig	  1.	  års	  fødselsdag	  og	  dermed	  første	  års	  drift.	  
• Nøglesystemet	  i	  forbindelse	  med	  Kulturhuset	  omlægges	  per	  1.august,	  når	  der	  er	  opstart	  af	  

nyt	  skoleår	  og	  aktiviteter.	  
• Foreningen	  Sønderbro	  Aktivitet	  Horsens	  har	  haft	  generalforsamling.	  En	  ny	  bestyrelse	  er	  

valgt.	  Tom	  er	  genvalgt	  som	  formand.	  	  
• Sønderbrogruppen	  holder	  møde	  den	  22.marts	  2012.	  Temaet	  er	  børn	  og	  unge	  i	  Sønderbro-‐

området.	  	  
3. Økonomi	  

AAB	  administrerer	  Helhedsplanen	  for	  Sønderbro	  Horsens	  2007-‐	  2012.	  Helhedsplanen	  yder	  
medfinansiering	  af	  Kulturhus	  caféen	  og	  pengene	  er	  overført	  efter	  aftale.	  
	  
Peder	  gennemgår	  regnskab	  2011	  og	  budget	  2012	  –	  de	  godkendes.	  
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4. Fondsansøgninger	  
Ansøgning	  vedrørende	  IT-‐løftet	  er	  ude.	  Fonden	  søger	  om	  satspuljemidler	  til	  ansættelse	  af	  en	  
medarbejder,	  der	  kan	  stå	  for	  drift	  og	  vedligehold	  af	  pc’ere.	  Ansøgningen	  skal	  kvalificeres	  yderligere.	  

5. Evt.	  	  

Polle	  overrækker	  Erik	  Bebe	  Knudsen	  en	  vingave,	  som	  lykønskning	  på	  hans	  nye	  stilling	  som	  daglig	  
leder	  på	  Søndermarkskolen.	  

Forslag:	  I	  næste	  udgave	  af	  Sønderbro	  Nyt	  beskriver	  SAH	  den	  nye	  bestyrelse,	  og	  de	  kommende	  
aktiviteter.	  Næste	  møde	  i	  Fonden	  er	  den	  6.juni	  kl.	  16	  i	  Kulturhuset.	  


