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Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 

Afbud: Irvin Beckovic 
1. Referat fra: 

a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 

 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

2. Efterretninger/siden sidst: 

a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 

b)Økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) 

 

 

 

 

c) Byfest 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Skitur vinterferien 

 

e) planlagte ture til Sverige, Holland og Stenbjerg 

 

 

 

 

f) Musical i samarbejde med skolen, premiere den 15. 

april kl. 19,00 

 

De relevante bilag er udsendt til bestyrelsens medlemmer. Det gælder i forhold til medlemstal og i forhold 

økonomi for 2015. Der var ingen spørgsmål til de udsendte bilag.  

Supplerende blev det oplyst, at medlemstal er positivt i forhold til det forventede. Faktisk er der flere 

indmeldte nu, end samme tid sidste år. Derfor hænger økonomien også p.t. fint sammen. Der er også 

pæne dækningsgrader.   

 

Der for tiden en gruppe på 3 medarbejdere, der forbereder aktiviteter og indsats i forbindelse med byfest i 

år den 13.-16. maj. Personalet af drøftet det på et mandagsmøde og der lægges op til, at der i højere grad 

skal satses på aktiviteter og indsats i forhold til børn og unge. Der skal også være tid til, at medarbejderne 

kan møde børn og unge rundt om på pladsen og ikke kun i GJUK-teltet. Det kan betyde, at cafédriften 

drosles ned, fordi der ikke mandskab til begge dele. Flere fra bestyrelsen synes det er en ok prioritering, 

men beklager, såfremt der ikke kan blive plads til at teltet og er en slags café. Her får man jo kontakt med 

mange mennesker fra byen. Bestyrelsen udtrykte ønske om det kan løses med inddragelse af flere 

forældre eller andre frivillige. Dette budskab bringes frem til klubbens medarbejdere. 

 

Der har været en vellykket skitur til Rauland i Norge. 22 unge og 2 medarbejdere deltog i turen. 

 

Der planlagt og udbudt 3 ture i klubben; 1: MK tur til Stenbjerg i forbindelse Grundlovsdag. Sverigestur 

27.6-3.7. Der er allerede tilmeldt 60 børn til turen, der i år går til Gränna i Jönköping Kommune. Endelig er 

der udbudt en tur for ungdomsklubben fra den 27.-31.7. til Holland. Her er der sjovt nok stadig ingen 

tilmeldt. 

 

Siden starten af januar er der øvet på årets musical. Der øves i klubben hver søndag og visse weekends. De 

unge fra 7.-9. klasse på Gyvelhøjskolen har meldt sig til forløbet som en del af valgfag. Der er premiere 
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g)dialogmøde med undervisnings- og børneudvalget 

den 21. april 

 

 

 

 

 

 

h)livet i klubben i øvrigt 

 

 

 

 

 

 

i) klubbens inklusionsstrategi og handleplan vedr. 

opsøgende arbejde 

 

onsdag den 15. april og der er forestillinger på skolen torsdag formiddag. Der er 15 deltagere. 

 

Der er blevet indbudt til dialogmødet med undervisnings- og børneudvalget den 21. april. Det ligger den 

aften, hvor GJUK havde indkaldt til generalforsamling. Bestyrelsen tilsluttede sig derfor formandens forslag 

og at rykke generalforsamlingen til den 28. april. Heine, Kristian Peter og evt. Christina deltager i 

dialogmødet. Der er ikke udsendt dagsorden for mødet og i øvrigt er det ikke hensigtsmæssigt, at mødet 

ikke er varslet for lang tid siden. Dialogmødet holdes sammen med skolerne. Kristian har i en mail 

anmodet Annie Noes om at få tilsendt en dagsorden for mødet og spurgt om muligheden for at drøfte den 

igangværende proces med afklaring af klubbernes fremtidige rolle og organisering.  

 

Der er mange ting i gang i klubben og fremmødet er alt taget i betragtning acceptabelt, skolereform og 

andre forhold taget i betragtning. Der sker rigtig mange ting i klubben og der er dagligt flere tilrettelagte 

aktiviteter for børnene og de unge. Der forberedes også til ”GJUK-faktor”, ”Scenen er jeres” og store 

rollespilsweekend på FYN, hvor en busfuld børn fra GJUK deltager. Der blev fra bestyrelsen efterlyst, at 

skate-turene bliver genoptaget og desuden forslag om at tilbyde skakspil, bridge og andre spil til daglig i 

klubben. Der afvikles også Klubbernes Dag i Tivoli Friheden i maj, hvor GJUK arrangerer deltagelse. 

 

Der orienteredes om, at der lige nu arbejdes med at færdiggøre klubbens inklusionshandleplan. Den 

afventer en drøftelse på personalemøde. Der skal også udarbejdes en handleplan for opsøgende og 

udgående arbejde (den matrikel løse klub).  Planerne skal indsendes til kommunen i løbet af foråret. 

Bestyrelsen vil få forelagt planerne når de er færdige. 

 

3. Evaluering af temadagen den 21. marts 2015:  

Bestyrelsen var generelt tilfreds med temadagen og emnet, der var på dagsorden. Flere af 

bestyrelsesmedlemmerne udtrykte dog, at de ikke var uddelt imponeret over oplægsholderens tilgang til 

emnet. Det var ikke voldsomt inspirerende og på visse felter en lidt ”tynd kop tee”. Hun skulle have været 

klædt lidt bedre på, netop til de forhold der gør sig gældende i en klub som vores. 

Men der gav dog en god debat i grupperne og det var velgørende at få emnet debatteret og få klarlagt, 

hvilke synspunkter der var og er. Det var også dejligt, at vi er nogenlunde enige om, hvordan 

udfordringerne med mobning på nettet og påvirkningen af den mentale sundhed skal tackles og hvad der 

kan gøres fra klubbens side. 
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Herudover var det godt at møde klubbens medarbejdere og få sat ansigt på alle.  

 

4. Godkendelse af GJUK’s regnskab 2014: 

Regnskabet er færdig revideret. 

Endelig gennemgang og godkendelse af regnskabet 

Bestyrelsen underskriver regnskabet og 

revisionsprotekollat nr. 54. 

Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger 

 

 

Klubbens regnskaber for 2014 var udsendt til bestyrelsen på forhånd. Der var ikke ønske om at gennemgå 

regnskaberne yderligere end den gennemgang bestyrelsen havde på bestyrelsesmødet i januar, hvor det 

forventede regnskab blev forelagt.  

 

Revisionens beretning om regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Følgende passus i beretningen: 

”Den er vores vurdering, at den interne kontrol foretages i overensstemmelse med ”Kasse- og 

regnskabsgangen i GJUK” 

I forbindelse med beholdningseftersynet den 16. april 2014 har vi dog konstateret en kassedifference 

På kr. 1.000. Administrationen har ikke efterfølgende kunnet udrede differencen og 

Har valgt at udgiftsføre denne. 

Revisionen har herudover ikke givet anledning til kommentarer.” 

 

Tage beklagede, at der ikke kunne redegøres for hvad baggrunden er for de ”forsvundne” et tusinde 

kroner. 

 

Bestyrelsen underskrev herefter regnskaberne. Bestyrelsen bekræftede desuden med deres underskrift, at 

indholdet af Revisionsprotokollat nr. 54 er set. 

 

5. Generalforsamling den 28. april. 

Planlægning af generalforsamlingen 

Valg. Hvem skal vi få til at stille op til bestyrelsen?  

Beretning 

 

 

Bestyrelsen besluttede at ændre generalforsamlingsdatoen til tirsdag den 28. april, som følge af det 

indkaldte dialog møde med undervisnings- og børneudvalget. 

Bestyrelsen mødes kl. 18.00 forud for generalforsamlingen. Der bliver serveret lidt mad. 

Der udsendes sammen med dagsorden for generalforsamlingen en skrivelse til forældrene, der appellerer 

til vigtigheden af at bakke op om klubben og møde op til generalforsamlingen. Der skal samtidig gøres 

opmærksom på, at man ikke ved fremmøde skal ”frygte” for at skulle vælges til bestyrelsen, med mindre 

man gerne vil. Der er nemlig allerede nok kandidater. Der aflægges beretning for arbejdet, der udarbejdes 

af Kristian og Tage i fællesskab. 
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Der vil på generalforsamlingen blive holdt et lille oplæg om digital mobning og mental sundhed. Heine vil 

stå for dette. Kristian fortæller om arbejdet i bestyrelsen og Tage orienterer om den daglige drift, 

pædagogiske tiltag og planer. 

Det er vigtigt, at der bliver snakket om de udfordringer klubben har i medfør af skolereform.  Desuden er 

det uvist, hvad politikerne vil beslutte i medfør den det forløb der for tiden gennemføres og som fremgår 

af punkt 6. 

Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg: Christina Sekkelund. Vil gerne genopstille. Heidi er på valg og vil 

genopstille, med viger gerne pladsen, hvis der er en anden der gerne vil. 

Der serveres hjemme bagte boller og kaffe/tee. 

 

6. Opdatering og status på klubben i lyset af 

skolereformen. 

Kommunens arbejde med temaet : ”organisering og 

udvikling af skole og fritidstilbud” 

Er der tiltag, der skal iværksættes? Det lader til, at 

klubberne er under voldsomt pres i form af en 

”dagsorden” om, at der ikke længere er brug for 

klubberne og at klubberne ikke løser relevante opgaver. 

Det ser ud til, at klubberne igen er ude i en 

overlevelseskamp. Tilbagemeldinger fra de afholdte 

interessentmøder. 

 

 

Kristian orienterede indledningsvis om det fællesmøde med de øvrige selvstændige klubbers bestyrelser 

og ledere, der blev afholdt kl. 17-19.30 d.d. Mødet havde som formål at afstemme holdningerne til den 

proces, der lige nu foregår omkring klubbernes opgaver og organisering set i relation til skolereformen.  

Desværre er det det generelle indtryk, at der fra visse sider arbejdes på at minimere klubbernes rolle, 

betydning og placering i forhold til opgaver med børn og unge i kommunen. Det lader til, at dagsordenen 

er(og det er ikke første gang) at der ikke er brug for klubbernes indsats og at de konkurrerer med andre 

foreningstilbud. De interessentmøder der har været afholdt, bærer desuden præg af, at det skal fremstå 

som om klubberne er dyre og ikke har udviklet sig i takt med den øvrige samfundsudvikling. Der er bl.a. 

givet nogle eksempler på, hvordan man er begyndt at drive klub i Lemvig og i Brønderslev. Der er ikke i de 

oplæg der lavet og det materiale der er lavet fremhævet hvilke væsentlige opgaver klubberne påtager sig 

og hvilken stor betydning de har i relations til børn og unges trivsel. 

Bestyrelsen synes det er bekymrende og nærmer sig det fagligt og politisk uanstændige. GJUK har f.eks. 

været en fast og særdeles kulturbærende institution i Galten igennem rigtig mange år. Den har en kæmpe 

betydning for børn og unge og for lokalsamfundet i det hele taget. Det vil den også have fremover, uanset 

at børn og unge skal tilbringe flere timer i skole.  

Bestyrelsen vil ganske enkelt ikke acceptere, at klubberne eventuelt lukker eller på anden måde får en 

perifer placering/betydning. Der er sket et fald i antallet af indmeldte nogle steder i kommunen, men det 

er ikke overraskende. Det kan ændre sig og man kan ikke foretage drastiske ændringer på baggrund and 

den erfaring der med skolereformen på nuværende tidspunkt.  

I GJUK vil vi kontakte GFS og spejderne og få en dialog med dem  om, hvordan vi kan understøtte hinanden 
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og ikke konkurrere. Afhængig af, hvad de næste måneders politiske forhandlinger i kommunen medfører, 

så vil klubberne fælles lave tiltag, der understøtte klubbernes fortsatte stærke eksistens i kommunen og 

som en væsentlig faktor i børn og unges liv. Det vil vi argumentere for og det vil vi kæmpe for. 

 

I øvrigt afventer vi fra klubbens side, at skolen afklarer sig med sin økonomi. Det er af betydning for i 

hvilket omfang klubbens medarbejdere skal deltage i arbejdet på skolen. Det forventes afklaret efter 

påske, Tage mødes med skolelederen. 

I øvrigt mener bestyrelsen, at 3. Klasse SFO befinder sig godt i GJUK, og skal ikke tilbage til skolen. 

Det har i øvrigt heller ikke været drøftet i skolebestyrelsen. 

7. Eventuelt 

 

Intet fremført 

Mødet hævet 

Referent: 

Kl. 20.55 

Tage 

 

 


