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Referat: 

Bestyrelsesmøde i Sønderbro Kulturhus Fond 

Onsdag den 24. november 2010 - kl. 16.00 – i Kulturhus caféen 

 

Deltagere: Peder Kloppenborg, Mogens Falk, Lone Ørsted, Poul Erik Rasmussen, Asta Jørgensen og 

Mette Børgesen 

 

Afbud: Bilal Yücelbas, Gunner Sørensen, Poul Damsgård,  

 

Referent: Mette Børgesen 

 

Dagsorden: 

1. Orientering om Sønderbro aktivitet ved Tom Pinstrup. 

Tom Pinstrup er nyvalgt formand for foreningen Sønderbro aktivitet Horsens, SAH. SAH er en 

paraplyforening, der vil samle børn, unge og voksne om idrætslige og kulturelle formål. Der foregår 

mange aktiviteter i Sønderbro-området. Med etablering af en forening er det ønsket at skabe en 

platform, hvorfra de forskellige aktiviteter og grupper har bedre mulighed for at lære hinanden at kende 

og samarbejde. SAH vil gerne have en samarbejdsaftale med Kulturhus Fonden, da en del af de 

aktiviteter, der foregår i området, sker i Kulturhuset. Tom fremlægger forslag til samarbejdsaftale 

mellem den nystiftede paraply SAH og Sønderbro kulturhus Fond. Se bilag. 

Fondsbestyrelsen vil lave konsekvensberegninger af SAK’s forslag til næste møde. 

 

 

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 28-06-2010 

Referatet bliver godkendt og underskrevet. 

 

3. Siden sidst 

De frivillige i Sønderbro kulturhus caféen er stoppet. Kulturhus Fonden har den 13.okt. 2010 holdt en 

afskedsreception med tak for den indsats, de frivillige har ydet. Tanken er, at Fonden vil ansætte en 

køkkenleder, der kan drive køkkenet; herunder lave skolemad til eleverne på Søndermarkskolen, være 
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med til at sikre at caféen kan være åben, når der er aktiviteter i hallen om eftermiddagen, aftenen og i 

weekenderne. En del af midlerne til en ansættelse er på plads. Fonden mangler pt. stadig svar på nogle 

fondsansøgninger, der er en forudsætning for at ansættelsen kan ske. 

 

4. Økonomi   

Peder Kloppenborg fremlægger økonomien for Sønderbro Nyt – alle kulturers blad. Økonomien 

balancerer.  

    

5. Vedtægter 

Fonden er registreret som en almennyttig fond. Det betyder, at ved fondens eventuelle ophør skal 

indestående aktiver gå til almennyttige formål. Dette skal tydeliggøres i Fondens vedtægter – se 

vedhæftede bilag! 

 

6.  Fondsansøgninger 

Der er kommet afslag på en ansøgning fra socialministeriet. I øjeblikket er der en ansøgning ude hos 

Nordea, som ikke er endeligt vurderet endnu. 

 

7. Eventuelt  

Næste møde i Fondsbestyrelsen er onsdag den 2. marts kl. 16 i Sønderbro Kulturhus.  

Polle udsender øvrige forslag til mødedatoer 2011. 

 


