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Referat fra bestyrelsesmødet den 25. januar 2016 kl . 19,00 i GJUK  
Afbud fra medlemsrepræsentanterne; Irvin Beckovic o g Ida Henriksen(som har aftalt at dele/være fælles om opgaven) 
1. Referat  fra møderne:  
a) Fællesmødet den 15.12.2015 
 
b)bestyrelsesmødet den 3.11.2015 
 

 
Referat fra fællesmødet godkendt. 
 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 3.11. har ”ligget” siden ugen efter mødet. Kristian Amdisen gjorde i 
en mail opmærksom på, at han ikke mente referatet var korrekt og fyldestgørende vedr. punktet om 
klubbens kommunikation med forældre og andre samarbejdspartnere. I referatet var der skrevet: 
”Bestyrelsen besluttede herefter, at der skal mere end 2 øjne på politisk indhold, når det kommunikeres ud 

til forældre og andre. Dette gælder dog ikke for artikler og nyhedsbreve i klubbladet”. Kristian mente ikke 
denne formulering dækker det bestyrelsen besluttede. Derimod mente han, at al kommunikation med 
politisk indhold(bortset klublederens klumme i klubbladet) skulle omfattes af princippet om, at flere øjne 
skulle kigge på teksten. Også af sparringsmæssige hensyn.  Bestyrelsen havde en længere debat om 
”sagen”. Med argumenter for og imod. Det sluttede med en afstemning: For at godkende referatet 
stemte: Peter, Susanne og Christina. Imod stemte: Kristian og Heine. Hverken for eller imod: Line. 
Referatet er herefter godkendt. 
 

2.Efterretninger/siden sidst:  
a)Medlemstal, MK:69, JK:175 UK:245 
 
 
b) Økonomi, institution 2015(medsendt) 
 
 
 
c) Økonomi, bar 2015 (medsendt) 
 
d) Økonomi, Støttefond 2015(medsendt) 
 
e) Orientering om budget 2016(bilag medsendt) 
 
 
 
 
 
f) Skitur i vinterferien 
 
g) temadag med bestyrelse og personale den 12. 
marts 2016 – hvor er vi? 
 

 
Medlemstal pr. 1.1.2016 taget til efterretning. Det er stadig en høj dækningsgrad vi har i de yngste klasser, 
medens det bliver mindre for de ældste klassers vedkommende.  
 
Balance for 2015 taget til efterretning. Alt skulle være medtaget for 2015, så det er i realiteten det endelige 
årsresultat. Der er et mindre overskud, der kan overføres til 2016. Dermed starter 2016 men en buffer, der så 
rigeligt bliver brug for. 
 
Balance for kiosken taget til efterretning.  Overskud på godt 31.500 kr. er et fint og tilfredsstillende resultat. 
 
Balance for støttefonden taget til efterretning. Resultat er et overskud på kr. 36.754. Det er lidt bedre end forventet. 
 
Klubbens budget for 2016 taget til efterretning.  Budgettet er - sammenlignet med 2015 en del mindre. Det skyldes 
først og fremmest byrådets besparelser på området, ca. 500.000 samt den fulde implementering af skolereform(og 
obligatorisk lektiecafé) der ”henter” kr. 1.000 pr. barn i klubben. Det indebærer en reduktion på mere end 250.000 
kr. årligt. Derfor bliver budgettet meget presset i de kommende år. Budgettet kan forbedres ved at flere børn i 
klasserne melder sig ind i klubben.  
 
Klubben drager afsted på skitur i uge 7 til Rauland i Norge. I alt 21 unge og voksne skal afsted. 
 
Arbejdsgruppen vedr. temadagen har afholdt  2 møder og er nogenlunde færdig med at lave programmet. I år skal 
der væres 2 temaer; 1) Kommune 3.0 v/ kommunaldirektør Lisbeth Binderup. 
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h) Musical projekt i klubben i samarbejde med 
skolen – som valgfag. 
 
 
 
 
i)Indbydelse til temamøde om robusthed onsdag 
den 9. marts kl. 19-21.30 
 
 
j) den matrikelløse klub – formål og praksis. En 
arbejdsgruppe kommer med udspil. 
 

2) Klubben Anno 2016 – styrker, svagheder, trusler og muligheder. Der vil være oplæg fra 
bestyrelsesmedlemmer(Heine og muligvis Kristian). Der er gruppearbejde om bl.a. hvordan vi kan drive et godt og 
attraktivt klubtilbud under de nye forudsætninger og vilkår. 
Temadagen starter kl. 11,00 og slutter kl. 17,00. 
Efterfølgende er der spisning på lokal restaurant. 
 
Klubben afvikler igen i år musical projekt i samarbejde med skolen. I forhold til skolen kører det som valgfag. De 
elever der er med deltager i musicalforberedelserne, der foregår her i klubben. De har til gengæld fri fra timerne i 
skolen, hvorfor de får fri tidligere. Der ca. 20 involverede, inklusiv musikere og teknikere. Et godt eksempel på, 
hvordan klubben og skolen kan gennemføre et læringsforløb, der til begges fordel og udbytte. Og ikke mindst til 
glæde og gavn for eleverne. 
 
Undervisnings- og børneudvalget indbyder til temaaften den 9. marts om robusthed. Dette emne er en del af alle 
udviklingskontrakter i 2016. Der vil være foredrag og inspiration fra bl.a. overlæge Poul Lundgaard Bak.  Sted er 
endnu ikke oplyst. 
 
Bestyrelsen afventer resultatet af udvalgsarbejdet om den matrikelløse klub. Der vil komme en nærmere definition 
og en beskrivelse af opgaver og organisering. Der er desuden en forventning om, at der bliver uddelt en ”pose” 
penge til opgaven. Bestyrelsen afventer resultatet af arbejdsgruppens arbejde. Arbejdsgruppen består af 
konktraktholdere på klub- og ungdomsskoleområdet. De 2 selvejende institutioner deler en plads. Det er Sct. 
Georgs gården i Skanderborg,  der har den. 

3.Personale:   
a) Peter Olin (studerende) fratræder 31.1.2016 
b) Peter Munk-Pedersen uddannes til kørsel i bus 
c) Opsigelse af Anni Thorup 
d) opsigelse af Ziynet Topcu 
e)principper ved afsked(se medsendt) 
 

 
Taget til efterretning 
Taget til efterretning 
Opsigelserne på Anni og Ziynet er afsendt.  
Der er 6 måneders opsigelsesperiode. Vi arbejder for, at de begge i størst mulig omfang arbejder indtil fratrædelse 
30. juni. Dog er der forhandlinger omkring at blive fritstillet i opsigelsesperioden for én medarbejders 
vedkommende. Bestyrelsen beklager, at det er nødvendigt at opsige 2 mangeårigt ansatte medarbejdere.  
Afskedigelserne er i øvrigt gennemført med udgangspunkt i de principper leder og tillidsrepræsentant har 
vedtaget.(udsendes sammen med referatet). 

4.Skolereform og klubben  
Opdatering og status på klubben i lyset af 
skolereformen. 
Medarbejdere på skolen: Jane:4,5, Carsten: 5, 
Rasmus: 7,0, Janus: 6,26; Kirsten: 2.0 
I alt: 24,76.  
 

 
Bestyrelsen tog  til efterretning, at 5 af klubbens medarbejdere er involveret med understøttende undervisning og 
valgfag på skolen. For klubbens vedkommende er det fortsat sådan, at klubbens medarbejdere stadig kan møde 
ind og være i klubben kl. 14,00, så der er mulighed for at sætte tilstrækkeligt ind med tiltag og aktiviteter, når 
børnene møder op i klubben. Klubbens medarbejdere har affundet sig med situationen, som den er.  Og det 
fungerer også tilfredsstillende, om end der stadig er udfordringer. 

5) Generalforsamling i klubben den 26. april 
2016 
Drøftelse af form, indhold m.v. Hvordan 
forbereder vi generalforsamlingen og hvordan får 
vi skabt interesse og opmærksomhed omkring 
den?  

 
Kristian meddelte, at han af private årsager ikke genopstiller til bestyrelsen. Heine og Susanne genopstiller. 
Kristian og Tage aftaler det nærmere omkring beretning fra bestyrelsen, om form, indhold og rent praktisk, hvem 
der laver et udkast. 
Det overvejes om noget af det, der skal drøftes på temadagen, kan bringes op som et tema på  
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På valg i år: Susanne, Kristian og Heine.  
 

generalforsamlingen. Ellers er det vigtigt, at der bliver talt om generalforsamlingen og om vigtigheden af at møde 
op. 
 

6. Kontrakt 2016  
Kontrakten for 2016(medsendt).  
Effektiviserings plan: Digitalisering af 
arbejdsgange. Mere effektiv mødeafvikling 
 

 
Kontrakten for 2016 er færdigformuleret og klar til underskrift. 
Bestyrelsen godkendte kontrakten. 
I forhold til effektiviseringsstrategi og handleplan vil der umiddelbart blive arbejdet med digitalisering af forskellige 
funktioner, der i dag foregår via papirløsning. Endvidere vil medarbejderne blive involveret i at udvikle nye ideer til, 
hvordan ting og funktioner i klubben kan forenkles og gøres  smartere. Et punkt, der allerede nu er fokus på er 
mere effektiv mødeafvikling. 
Der vil den 4. februar være kontraktdialog mellem  GJUK’s ledelse og direktion og fagsekretariat i kommunen. Her 
skal det drøftes, hvordan GJUK vil arbejde med kontraktmålene. 
Bestyrelsesformanden underskrev kontrakten. 
 

7. GJUK’s regnskab 2015 : 
Tidsplan og procedure for afslutningen og 
fremsendelse til kommunen. 
22.1.: Revisor afhenter bilag og dokumenter. 
12.3.: Bestyrelsen underskriver regnskab 
Ultimo marts: Regnskabet er revideret, påtegnet 
og modtaget fra revisor. 
 

 
Bestyrelsen godkendte tidsplanen for regnskabsaflæggelsen. 
Bestyrelsen besluttede samtidig, at der holdes ekstraordinært møde i bestyrelsen lørdag den 12. marts(i 
forbindelse med temadagen). Eneste punkt er godkendelse af regnskab og underskrift. 

8.Eventuelt:  
Næste ordinære møde er 31. marts. Kan vi holde 
et ekstraordinært møde den 12. marts i 
forbindelse med temadag? Eneste punkt; 
Godkendelse og underskrift af regnskab.? 
 
 

 
Taget til efterretning og jfr. Ovenstående holdes der møde den 12. marts i forbindelse med temadagen.  
 
Kristian oplyste, at han i forbindelse med deltagelse i en uddannelses IT-messe så, hvordan computerspil kan 
indgå i undervisning/læringen i skolen. Eksempel Minecraft, der også spilles på livet løs i klubben. Det viser, at der 
er masser af læring i det der foregår i klubben og i børnenes fritid. De kompetencer, der udvikles i klubben – kan 
også indgå mere målrettet i forbindelse med læringen i skolen. Der har klubben noget at byde ind med også i 
skolesammenhæng. 

Mødet hævet 
Referent: 

Kl. 21,00 
Tage 

 
 

 


