
Referat af bestyrelsesmøde i Sønderbro Kulturhus fond 
den 22. februar 2006. 
 
Afbud fra: Asta Jørgensen, Bilal Yücelbas. 
 
Deltagere: Gunnar Sørensen, Poul Damsgaard, Poul Erik Rasmussen, Mogens Falk. 
Desuden regnskabsfører Peder Kloppenborg og sekretær Ruth Andreasen. 
 
Vi startede med at gå en tur uden for kulturhuset og kiggede på det område, hvor 
håndværkerhusene, som der nu er kommet penge til, kommer til at ligge. 
 
Ad 1) Godkendelse af referat af møde den 1. 12. 2006. 
 
Referatet godkendt. 
 
Ad 2)   Siden sidst. 
 
De frivilliges læserbrev gav dialog med borgmester Vagn Ry Nielsen, som Aase Dammand 
og Poul Erik Rasmussen (= Polle)  var til møde med.  Det har resulteret i, at vi nu har fået 
lys ned ad stien til kulturhuset. Senere vil der komme et fortov fra P-pladsen ned til 
indgangen til kulturhuset. 
 
Som tidligere adviseret var Leif Hede Nielsen ude hos os den 16. 12 2005  og overrække 
en check til lektor Christiane Stock, som repræsenterede Syddansk Unuversitetscenter 
(SDU). Pengene vil blive brugt til at sende en Ph.d studerende ud til Sønderbroområdet for 
at undersøge og dokumentere, hvad det er som sker her. Christiane Stock lovede, at vi 
kommer i gang i starten af 2006. – Vi har nu rykket for at det bliver pr. 1.3., men ved intet 
konkret. 
 
Der kom invitation til byrådets nytårskur, og den 4. januar var Poul Damsgaard, Gunnar 
Sørensen, Polle, Mogens Falk, Peder Stobberup og Ruth Andreasen i Horsens Forum 
hvor vi hørte borgmester Vagn Ry Nielsens nytårstale og havde lejlighed til at hilse på 
politikere og andre samarbejdspartnere. 
 
Turkish Job Delight, hedder det projekt, som starter op den 1.3. og som handler om at vi 
sammen med Job Horsens vil gøre en indsats for at de mange tyrkiske kvinder, som aldrig 
rigtigt kommer på arbejdsmarkedet eller ud i det danske samfund får bedre muligheder for 
at være med. Det vil betyde noget positivt for dem og for deres børn.  Der samarbejdes 
med et paralleltprojekt i Østbyen. 
 
Håndværk og netværk – projektet er ved at starte op. Der startes med at etablere 
håndværker huse langs stien ned til Sønderbro Kulturhus. 
 
Samarbejdet med Kazakstan er formelt startet fra den 1. februar. De to projektledere, 
Marianne Carstensen og Knud Matzon har været derude og gjort de indledende ting. De 
fandt ud, at der er gjort mange relevante forberedelser, borgergrupper og styregrupper 
osv. er dannet. Den 21. rejser første hold ud for at undervise og arbejde sammen med de 
lokale projektledere. 



 
Kulturhus Caféen fået 18.500 kr. bevilget til aktiviteter og kultur arrangementer fra § 115 
midlerne. 
 
Ad 3)  Ændring af forretningsorden. 
 
Regnskabsfører vælges eksternt. Vi har fået hjælp af Peder Kloppenborg og han foreslås. 
Dette blev vedtaget enstemmigt.   
 
Ad 4)  Økonomi. 
 
Peder Kloppenborg: Vi har enkelte hængepartier: Strøm, vand m.v. skal opgøres og 
udgiften deles med skolen. Revisor skal betales. Ud over disse poster har vi overblik nu. 
 
Bogført det, som vedrører driften. 
 
Der er kun underskud 6000 kr. Det er pænt til opstart. Og vi har haft en god start på dette 
år og kan regne med at få lidt moms retur næste gang. Derefter kommer vi til at betale. 
 
Fået en del gaver:  Sønderbrogadeforening har opløst sig selv og donerede lamelgardiner 
til Caféen for den resterende kassebeholdning. 
 
Folkeopl.udvalget donerede 10.000 kr. til redskaber o.l. til ”Idræt for sjov”. 
 
Resultatet er, at vi p.t. har 172.000 kr. at arbejde med.  
 
Der stod 180.000 på kontoen ved årsskiftet + 17.000 på caféens konto. 
 
Ad 5)  Fondsansøgninger. 
 
For tiden har vi ingen ansøgninger ude, men gang i de projekter, vi har fået til. 

Ad 6)  Mødekalender for 2006. 
 
Forslag om at holde bestyrelsesmøderne om onsdagen frem over blev diskuteret. Ikke alle 
kan om onsdagen. 
 
Nyt forslag sendes ud med dette referat.  Man bedes melde tilbage snarest, om de nye 
mødetider kan bruges. 
 
Ad 7) Eventuelt. 
 
Komediehuset vil gerne samarbejde og har haft arrangementer for børnene i området. 
 
Ruth har fået en Cd-rom med billeder fra Taldykorgan i Kazakstan. 
Vil komme med mere materiale efter at have været derude. 
 
I samarbejdet med Socialministeriet er det aftalt, at der oprettes en   hjemmeside for 



Sønderbroområdet. Heri skal lægges oplysninger om vore aktiviteter, også om 
samarbejdet med Kazakstan. Denne hjemmeside skal være tilgængelig også for borgerne. 
Og således at man også internationalt kan gå ind på det.  Der vil blive links til 
samarbejdspartnere. 
 
Orla fra OK grafisk er ansat til at organisere det tekniske. Flemming Holm skal redigere 
indholdet og vil samarbejde med Produktions-højskolen. 
Mogens Falk vil blive ansvarshavende. 
 
Referat Ruth Andreasen. 

 


