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Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse TORSDAG  DEN 31. MARTS  2016 KL. 19,00  
Fraværende: Irvin, Ida og Christina Sekkelund. 
1.Referat fra:  
Bestyrelsesmødet den 25. januar 2016 
 

 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 

2.Efterretninger/siden sidst:  
a) Medlemstal, aktuelt :MK:68, JK:173, UK:273 
 
b)Økonom; (se medsendte balancer) 
 
 
c) Byfest 2016 – opdatering 
 
 
 
 
 
d) Skitur vinterferien 
 
 
e) planlagte ture til Sverige, Holland og MK lejr i 
april til Nordjylland 
 
 
 
 
f) Musical i samarbejde med skolen, offentlig 
forestilling premiere den 20. april kl. 19,00 på 
Gyvelhøjskolen 
 
g)temaaften om robusthed og livsmestring den 
9. marts 2016 
 
 
 
 

 
Klubbens medlemstal taget til efterretning. Konklusion; Det ser fornuftigt ud. 
 
De udsendte balancer taget til efterretning. Konklusion; Klubbens forbrug i forhold til budget ser 
fornuftigt ud. 
 
Klubben deltager også i år på byfesten i teltet, som vi gjorde i 2015. Det betyder, at der ikke er salg i 
GJUK’s telt, men der tilrettelægges nogle aktiviteter. Der har været tvivl om, hvorvidt der var plads til 
et GJUK-telt, idet det var uvist om bygning af skateparken ville få indvirkning på den plads, der er til 
rådighed. Det ligger nu fast, at bygning af skateparken først påbegyndes efter byfesten. Derfor er alt 
som hidtil.  GJUK organiserer også natteravne, som vi plejer. 
 
Skituren i vinterferien var en succes. Men der var desværre flere syge af influenza i løbet af ugen, 
herunder én af de 2 voksne, der var med. 
 
De planlagte ture er allerede fuldt bookede. Der er 16 unge med på turen til Holland(25.-29. juli), 29 
børn til MK lejren til Nordjylland (8.-10. april) og 65 børn til Sverigesturen (25.juni – 1. juli). 
Vi mangler stadig at få alle detaljer på plads omkring Sveriges turen. Der fundet plads til 
overnatning på Rosenlundsskolen, men der problemer med spisefaciliteter og køkken. Det arbejdes 
der lige nu på at få løst. 
 
Musical forløbet går godt og efter planen. Der har været lidt forvirring omkring premiere og 
skoleforestillinger. Det ligger nu fast, at alle forestillinger afvikles onsdag den 20. april formiddag og 
offentlig forestilling om aftenen. 
 
Kristian, Heine, Tage og Peter deltog i temamødet om robusthed og livsmestning med overlæge 
Poul Lundgaard Bak. Det var et inspirerende foredrag. Der helt grundlæggende handlede om, hvilke 
forudsætninger der skal være til stede for at ”skabe” robuste og livsduelige mennesker. Og ikke 
mindst, hvordan vi i fællesskab, forældre og professionelle kan bidrage hertil og hvilke værktøjer, 
der er gode og anvendelige. Det lader til, at der bliver fulgt op på aftenen med flere initiativer, uden 
vi dog er klogere på hvornår og hvordan. 
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h)livet i klubben i øvrigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i)budget 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j)dialogmøde den 19. april 
 

Arbejdet med robusthed og livsmestring er et af kontraktmålene i GJUKs udviklingskontrakt. 
 
Der har været rigtig god liv og aktivitet i klubben de seneste måneder. P.t. kan vi mærke et lidt 
dalende fremmøde, hvilket ikke er unormalt på dette tidspunkt af året.  
Klubben har også haft lidt udgående arbejde i påskeferien, hvor der har været holdt øje med 
aktivitet på Gyvelhøjskolens udearealer, ligesom der har været aflagt flere besøg om aftenen på 
børnehaverne Porskjær og Bakketoppen. Der har været en snak med en gruppe unge, der festede 
på Gyvelhøjskolens legeplads.  
Der har været unge forsamlet på Gyvelhøjskolens område og der har været bål og der er også 
indtaget alkohol. Der er fundet efterladenskaber af joins og cigaretter. Men der er ikke sket noget 
alvorligt eller begået hærværk. 
 
Processen omkring budgettet for 2017 er sat i gang i kommunen. Denne gang skal administrationen 
udarbejde handlekatalog på 100 mio. kr. 
Handlekataloget udarbejdes af administrationen og sendes herefter til høring hos borgere og 
interessegrupper hen over sommeren. Direktionen ønsker at give brugerbestyrelser for børnehaver, 
skoler, plejecentre og lignende mulighed for at komme med input under udarbejdelsen af kataloget. 
Forslag fra brugerbestyrelserne til handlekataloget skal afleveres til fagchefen senest d. 29. april 
2016 
GJUKs bestyrelse besluttede, at vi indsender en henstilling om, at klubområdet- og SFO området 
friholdes denne gang. Det er der god grund til, set i lyset af de besparelser og strukturændringer der 
er vedtaget med virkning for 2016. Tage udarbejder udkast og fremsender sammen med 
bestyrelsesformanden vores holdning til fagchefen. 
 
 
Der er indkaldt til dialogmøde med undervisnings- og børneudvalget den 19. april. Indbydelsen 
udsendes til bestyrelsens medlemmer. Formanden (og muligvis andre) deltager. Tage er forhindret 
på grund af et andet møde. 
 

3.Evaluering af temadagen den 12. marts 
2016: 
Var dagens program relevant? Hvordan var 
udbyttet fra de 3 temaer vi drøftede?  
Hvad giver temadagens debat og drøftelse 
anledning til? 
 

 
Bestyrelsen var begejstret for temadagen og fandt, at temaerne var særdeles spændende og 
relevante. 
 
Forskellige udsagn omkring temadagen: ”Det var positivt at møde kommunaldirektøren og høre 
hendes syn på hele spørgsmålet om borgerinvolvering, ejerskab og mulighed for at bidrage til 
udviklingen lokalt”.  
”Det var en god proces at gennemgå årsplanen og få syn for hvad der egentlig foregår og om der er 
ting der kan fjernes/ændres/ m.v.”. ”Det ville være relevant at  
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Få et overblik over, hvilken ressourcemængde der anvendes til arrangementer, events og 
ture/rejser”.  
”Det er også et spændende tema, hvordan og i hvilket omfang forældre og andre frivillige kan 
involveres i konkrete aktiviteter og ture. Det er der behov for en nærmere afklaring og det blev 
nævnt, at bestyrelsen måske skulle drøfte principper herfor”. 
”Der er behov for at se på bemandingen ved forskellige aktiviteter. Og i den sammenhæng også, 
hvornår vi kan bede forældre og andre voksne bidrage til en given aktivitet/tur”. 
 
Bestyrelsen er også meget spændt på, hvad temadagen giver anledning til hos personalet klubbens 
ledelse og forventer at høre nærmere herom. 
 

4.Endelig godkendelse af GJUK’s regnskab 
2015: 
Regnskabet er færdig revideret. 
Endelig gennemgang og godkendelse af 
regnskabet 
Bestyrelsen underskrev regnskaber og 
revisionsprotokollat. 
den 12.3. Regnskabet har ikke givet anledning 
til bemærkninger 
 

 
Bestyrelsen har i forbindelse med temadagen den 12. marts underskrevet regnskabet og revisions 
protokollen. 
Regnskabet er herefter endelig godkendt og revisionspåtegnet anmærkningsfri. Regnskabet 
fremsendes til Skanderborg kommune. 
 

5.Generalforsamling den 26. april.  
Planlægning af generalforsamlingen. 
Valg. 
Beretning. 
Andet vedrørende generalforsamlingen(se 
medsendte dagsorden) 
 

 
Kristian Amdisen oplyste, at han har ændret holdning. Han vil alligevel gerne genopstille til 
bestyrelsen. Og også gerne igen som formand. (Suppleant for Kristian er Vinnie Basse Munk) 
På valg er i øvrigt Heine Olsen(suppleant er Susanne ???) og Susanne Hvass.(suppleant Claus 
Hvass) 
Alle genopstiller. 
Bestyrelsen gennemgik dagsorden for generalforsamlingen.  
Claus Hvass foreslås som dirigent. 
Kristian aflægger beretning for bestyrelsens arbejde. Tage udarbejder udkast til beretningen og 
aftaler/mødes med Kristian herom nogle dage før generalforsamlingen. 
Tage fremlægger regnskabet. 
Til generalforsamlingen serveres kaffe, the, boller(Peter bager) og brunsvir(Line bager). 
Bestyrelsen mødes 30 min. Før generalforsamlingen. 
Vi forsøger at lave et tema for en debat; ”Hvad er dine forventninger til klubben? Og hvad er 
klubbens rolle i lokalsamfundet i Galten? 
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6.Galten Skatepark 
Henvendelse fra Folkene bag Galten Skatepark. 
(se medsendt) 
 

 
Claus Hvass har på vegne af gruppen omkring Galten skatepark henvendt sig til GJUK’s 
bestyrelsen for forespurgt om dels om nogle rent praktiske forhold omkring samarbejde med 
klubben i det daglige i forhold til børn og unge, der bruger skateparken og dels om en organisatorisk 
ramme under GJUK(selvejende institution) hvor skategruppen kan henhøre. 
Bestyrelsen er positivt stemt overfor dette forslag og vedtog at meddele Claus Hvass, at bestyrelsen 
gerne vil mødes og drøfte dette nærmere. Mødet forslås afholdt medio maj måned. 
Med hensyn til det daglige samarbejde, så skal det aftales konkret, hvordan dette kan fungere og i 
hvilket omfang klubben og personalet kan understøtte skateparken. Bestyrelsen konstaterer, at der 
ikke er flere ressourcer at gøre med, tværtimod.  

7.Eventuelt  
 

Intet fremført. 

Referent:  
 
Mødet hævet: 

Tage 
 
Kl.21,00 

 
 
 

 
Ønsket om et dejligt forår!!  
 
 
 
 
 
 


