
Referat af møde i Sønderbro Kulturhus Fonds bestyrelse den 23. 4. 2006. 
 
 
Deltagere: Asta Jørgensen, Tove Asmussen, Poul Damsgaard, Poul Erik Rasmussen, 
Bilal Yücelbas, Mogens Falk og som referent Ruth Andreasen. 
 
Afbud fra: Gunnar Sørensen og Peder Kloppenborg. 
 
Ad 1) 
 
Godkendelse af referat fra møde den 22.2.2006 blev godkendt. 
 
Ad 2) Siden sidst: 
 
Projektet ”Turkish Job Delight er startet op med Bilal Yücelbas og Güldane Sahin som 
projektledere. – Sønderbro Kulturhus har indkøbt 2 pc-ere, som nu er leaset ud til 
projektet. 
 
Flemming Holm arbejder med ansøgning til Landsbyggefonden. Den skulle gerne give os 
penge til at oprette et kontor, som kan koordinere aktiviteterne i kulturhuset og være 
sekretariat for Sønderbrogruppens Aktiviteter, der er målrettet på beskæftigelse og 
erhvervsfremme i lokalområdet. – Mange gode samarbejdspartnere og områdets 
demografi gør, at vi tror, vi har gode chancer. 
 
Den første søjle til opslag er afsløret. De 2 næste skulle have været det, men det måtte 
udsættes, da der blev fundet kabler i jorden, hvor man ville anbringe dem. 
 
Besøg fra Kazakhstan fylder meget i alle Sønderbrogruppens aktiviteter. 
 
Man kan gå ind på hjemmesiden www.soenderbro-horsens.dk  og se mere om vort 
samarbejde og se billeder fra turen til Kazakhstan. 
 
Ad 3) Økonomi: 
 
Peder har regnskabet klar, og det balancerer. Udgiften til energi blev ikke så slem som 
ventet. Aase Dammand, Lotte Rasmussen og skolens serviceleder Dennis har været ud at 
indkøbe stole til Sønderbro kulturhus. 
 
Ad 4) Fondsansøgninger: 
 
Ansøgning til Landsbyggefonden. Se punkt 2. 
 
Vi har ansøgning hos Integrationsministeriet om penge til et coaching projekt. 
 
Der laves ny ansøgning fra Vitus Bering om fortsættelse af samarbejdet  om 
håndværkerlandsbyen. 
 
Turkish Job Delight er som omtalt i gang. Har et frugtbart samarbejde med LG-insight, 

http://www.soenderbro-horsens.dk/


som leverer en masse viden på området. 
 
Erik Krogh, AAB formidler et møde med BRF Kredits ”På tværs” konsulenter. Hvor vi kan 
afsøge muligheder for et samarbejde. 
 
Flere viser interesse for at samarbejde med Sønderbro om et projekt for info-
kommunikationsteknik. Det skulle i givet fald være et samarbejde mellem en udbyder, 
Horsens Kommune og Sønderbro. 
 
Ad 5) Mødedatoer for resten af 2006: 
 
                 Den 26. 9. 2006 kl. 16.30 til 18.00 
 
                 Den 5. 12. 2006 kl. 16.30 til 18.00 
 
                 Begge møder holdes i Sønderbro Kulturhus Cafe. 
 
Ad 6) Eventuelt: 
 
Internet opkoblingen i Kulturhuset svigter for tit, fortæller Bilal. 
Enighed om at dette problem skal løses hurtigt. 
 
Flere henvendelser om udlejning til private fester drøftes. 
Tanken var jo oprindeligt at vi skulle have noget der ligner et forsamlingshus. 
Muligheden er undersøgt og det kan ikke lade sig gøre bl.a. på grund af  sammenhængen 
med skolens faciliteter. Der ligger en byrådsbeslutning om at ingen kommunale lokaler må 
benyttes til den slags formål.  
 
Referent Ruth Andreasen. 

 


