
Referat af bestyrelsesmøde Sønderbro Kulturhus Fond den 28. februar 2007. 
 
Formand Poul Erik Rasmussen (= Polle) starter med at byde velkommen til Lone Ørsted, 
der afløser Tove Asmussen som byrådets repræsentant i Sønderbro Kulturhus Fond. 
 
Deltagere: Lone Ørsted, Poul Damsgaard, Bilal Yücelbas, Asta Jørgensen, Mogens Falk, 
Poul Erik Rasmussen.  Desuden Peder Kloppenborg og Ruth Andreasen. 
Fraværende: Gunnar Sørensen. 
 
 
Ad 1.  Godkendelse  af referat  

Referatet blev godkendt. Dog har Asta ikke modtaget det. RA sørger for et eksemplar til 
Asta. 

Aftalt, at referatet fremover sendes til Mogens, som videresender til alle og sørger for, at 
det bliver lagt på hjemmesiden. Ruth sørger for, at Asta får sit eksemplar. 

   

Ad 2. Siden sidst: 

Polle og Mogens opdaterer os omkring tidligere nævnte tilsagn om midler fra 
Landsbyggefonden (= Lbf.). 
Der er søgt penge og vi har fået tilsagn om over 8 millioner kr. til at øge indsatsen for at 
flere af vore borgere får en god tilknytning til arbejdsmarkedet og til at oprette et 
sekretariat til koordinering af de efterhånden mange aktiviteter, vi her i Sønderbro 
Kulturhus´ regi. 
Lige nu venter vi på at kommunen reagerer og giver tilsagn om den medfinansiering, som 
er en forudsætning for at pengene kommer til udbetaling. 

Sideløbende søger Mogens og Polle at få et it-projekt til Sønderbro området.  

Telia givet  bedste bud, hvor både hjem og skole kan have adgang.  

Horsens Job Delight deltager i en Kvinde bazar i Vejle på torsdag d.1.marts 07. Projektet 
er inviteret af Integrationsministeriet til at præsentere sig og de aktiviteter og resultater, vi 
har. Til dato har totalt 36 kvinder været i projektet og af dem er 16 kommet i arbejde. Flot 
resultat.  

Avisskriveri om misbrugscenter giver dønninger i Sønderbro området i disse dage. Skolen 
får henvendelser fra urolige forældre. Polle har fået mange telefoniske Henvendelser. Det 
er uheldigt, at Horsens Folkeblad har benævnt det misbrugs-Center. Der skulle have stået 
Rusmiddelcenter. 

Horsens kommune beklager, at man ikke fik taget borgerne med på råd og inviterer derfor 
til orienteringsmøde i Sønderbro kulturhus d. 14. marts 07 kl. 19.00. 



  

Ad 3. Økonomi. Budget for det kommende år.  

Peder Kloppenborg omdelte kopi af budgettet til de fremmødte og fremlagde det. 
Regnskab for indeværende år forventes mindre overskud på ca.35.000. Dette skyldes 
større lejeindtægter. Desuden giver bankospillene overskud næsten hver gang nu. 

Sponsoraterne er blevet noget færre end tidligere.  

Der har været planer om at starte en støtteforening, ”Sønderbro Kulturhus  Venner”. 
Den er ikke etableret.  

Indtægterne er altså steget, mens udgifterne ikke har været så store, som forventet. 

Udgiften til, el, vand og lignende er faldet. De etablerede spareforanstaltninger har næsten 
tjent sig ind allerede.  

Det, som fylder i budgettet er skatter, afgifter og anskaffelser. Vedligeholdelse plus 
rengøring. 

Skolens teknisk serviceleder, Dennis får en løn, som han tjener ind da han styrer 
spareforanstaltningerne.. 

Der forventes et overskud på 50.000 næste år.  

Civilretstyrelsen arbejder med vort regnskab, som de har udtaget til kontrol. 

Repræsentanter for Skat været på inviteret besøg. De skulle undersøge, hvor vi betaler 
moms og hvor skal gøre det. Vi vil ikke risikere fejl. Som kunne være kostbare, hvis de har 
varet flere år. 

Vi har fået at vide, at de midler, vi får af socialministeriet ikke er momspligtige. 
Det samme gælder Integrationsprojektet. 
Men, vi har trukket moms fra på steder, hvor vi ikke måtte. Det bliver rettet nu.  

Fonden har nu fået skøde på Sønderbro Kulturhus.  

Sønderbro*bladet giver underskud. Vi kunne tjene det ind ved at lægge moms på vore 
annoncer. Det kan gøres, hvis man lægger bladet ind under Sønderbro Kulturhus Fond. 

Aftalt, at denne ide drøftes på Sønderbro gruppens møde den 6.3.07. RA melder resultatet 
tilbage til Peder. 

  

Ad 4. Fondsansøgninger. 



D.d. har Søndermarkskolen sendt ansøgning om et projekt, der handler om musik som 
integration. 
Dpu. laver videnskabelig undersøgelse af  effekten af musikken i undervisningen. 

  

Ad 5. Aktuelt . 

Richard Ragnvald kommer og giver koncert i Sønderbro Kulturhus den 14.4. Kl. 14.00.  

Aase beder på caféens vegne om lov til at gerne lease milkshakemaskine.  
Fondsbestyrelsen mener ikke det kan betale sig at lease, men at vi skal købe, og Aase får 
besked om, at det skal være med en god rabat.  

Den 21. marts rejser et hold fra Sønderbrogruppen igen til Kazakhstan.  
Denne gang deltager 2 frivillige, Aase Dammand og Doris Bisgaard.  
Fra AAB deltager inspektør Jørn Amby og beboerrådgiver Ruth Andreasen.  
Projektleder på turen er Marianne Carstensen. 

  

Ad 6. Mødekalender.  

Næste møde torsdag den 24. Maj kl.16.30 til 18.00  

  

Referent Ruth Andreasen. 

 


