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Referat fra mødet i bestyrelsen for GJUK mandag den  30. april.  kl. 19.00 
Afbud: Christina Sekkelund 
1. Konstituering: 
a) valg af formand 
b) valg af næstformand 
c) valg af rep. til ansættelsesudvalg 
d) valg af rep. Til skateudvalget 
d) evt. andre valg. 
 

 
Kristian Amdisen  valgtes som formand 
Susanne Hvass valgtes som næstformand 
Annette og Kristian valgtes til ansættelsesudvalget 
Kristian Amdisen valgtes til skateudvalget 
Susanne Hvass og Irvin Beckovic skal – sammen med 2 personalerepræsentanter 
tilrettelægge temadagen den 16. marts 2019 
 

2. Bestyrelsens møder:  
a) Forslag til mødedatoer: 
 Torsdag den 24.5. Torsdag 16. august, mandag 29.oktober, 
tirsdag 29. januar 2019, mandag 25. marts 2019 
b) temadag med personalet, lørdag 16. marts 2019 
c) fællesmøde med Støttefonden tirsdag 4. december 2018 
hos?? 
d)generalforsamling tirsdag 23. april 2019 
e) bestyrelsens arbejdsform og forventninger til arbejdet i 
bestyrelsen 
 

 
 
Bestyrelsens møder afholdes som anført. 
Dog ændres mødetidspunkt i maj 2018 til den 23. maj. 
 
 
 
 
Bestyrelsen ønsker at fortsætte som hidtil.  

4. Godkendelse af referat fra:  
a) bestyrelsesmødet den 9. april 2018 
b) generalforsamlingen den 24. april 2018(medsendt) 
 

 
Referaterne godkendt. 
I forhold til generalforsamlingen, er bestyrelsen bevidst om, at der må ske noget, så vi 
kan få nogle forældre frem til generalforsamlingen. Det vil bestyrelsen arbejde med og 
sætte på dagsorden tidligt. 
 

5. Efterretninger/siden sidst:  
a) Økonomi og medlemstal 
b) Økonomi, bar 
c) Økonomi, støttefond 
 

 
Der forelå på mødet en budget- og forbrugsoversigt samt oversigt over medlemstal. 
(udsendes med referatet. P.t. er der 45 børn i miniklubben og 153 i juniorklubben.  
Forbrug er stadig sådan, at vi bruger noget af opsparingen.  
Vi har p.t. 61% af budgettet til bage, mens der er 66% tilbage af året. Her skal det dog 
bemærkes, at der med den netop udbetalte løn, medfølger særlig feriegodtgørelse. 
Der er ingen tvivl om, at økonomien er presset. Ikke mindst fordi børnetallet lige nu er 
lavt på årgangene. 
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Der forelå ingen opgørelse fra Kiosk og Støttefond, men det følger nogenlunde som 
forventet. 

6. Skateparken.  
Nyt fra skateudvalget 
 

 
Kristian oplyste, at der nu er kommet gang i samtalerne i skateudvalget igen.  
Der forelå ikke oplysninger om der tages initiativ til arrangementer eller andre ting i 
løbet sæsonen. Der har været dialog med GJUK’s byfestgruppe om et arrangement i 
forbindelse med byfesten, men det indgår skate udvalget ikke i. 
Skateparken fremstår i øvrigt indbydende og pænt renholdt. 

7. Personale forhold m.v.: 
a)Tilgang: 1.6.: Studerende (6 måneder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Sommervikarer til dækning af åbningstiden og aktiviteter. 
 
 
 
 
 
c) Koordinatorfunktioner – den videre proces og tidsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GJUK får en kvindelig studerende igen i 6 måneder fra den 1.6.2018. 
Spørgsmålet om praktikvejlederuddannelse, som der er ønske om og behov for, er 
ikke afklaret. Bestyrelsen finder ikke, at det er en udgift klubben skal afholde. Derfor 
er der for lang tid siden (og siden rykket for svar om nyt i sagen) rettet henvendelse til 
børn og unge i kommunen. Børn og unge chefen har tilkendegivet, at han vil drage 
omsorg for, at sagen rejses. Men der er stadig ikke kommet svar. 
Bestyrelsen ser gerne praktikvejledere gennemgår uddannelsen på VIA. 
Det er dog ikke et krav for at være vejleder. 
 
Tage oplyste, at vi i forbindelse med sommerferien får behov for at bruge ”lidt” vikar 
for at få feriemødeplanen til at ”hænge sammen”.  I øvrigt holdes klubben som 
tidligere aftalt lukket i uge 29 og 30. Der vil være én medarbejder på ”vagt”. 
Vedkommende skal bl.a. være matrikelløs og være til rådighed for børn og unge i 
byen. Skal også samarbejde med DMK-folkene, såfremt der er behov for det. 
 
Bestyrelsen blev orienteret om processen med personalet. Det ”papir” der nu ligger er 
der overordnet blevet nikket til. Selve beskrivelsen af de konkrete opgaver, vil ske 
sammen med de medarbejdere, der melder ind på funktionerne.  
 
Det besluttedes, at medarbejderne senest den 1. juni 2018 skriftligt til klubbens leder 
skal tilkendegive deres interesse for funktionerne. Dette gælder også 
stedfortræderfunktionen. 
Bestyrelsen vil sammen med HR og BUPL’s Fællestillidsrep. søge at få afklaret 
lønniveauet inden den 1. juni. 
Der holdes samtaler med de interesserede den 7. juni kl. 17,00-19,30 
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d) Trivselsmåling og lederevaluering i Skanderborg 
kommune.(medsendt) 
 

Med hensyn til den kommunale forhåndsaftale, så blev den læst op for bestyrelsen. 
Forhåndsaftalen, indgået af Skanderborg kommune. (sendes med referatet ud til 
bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen mener ikke GJUK som lille institution kan dække et sådant beløb ind. 
 
Principperne er fine, men beløbet er ikke OK for en lille klub som GJUK. 
Vi kontakter Sct. Georgsgården om deres indstilling. 
De selvejende institutioner kan tilslutte sig, eller bede om en forhandling. 
 
Trivselsmålingen er udsendt søndag til bestyrelsen. 
Derfor har der kun været mulighed for – helt overfladisk – at kigge på den. 
Men det første blik afslører, at der er fald i trivslen i forhold til de sidste måling i 2015. 
Det var i nogen grad forventet, på grund af den proces med omstilling, afskedigelser 
m.v. klubben har været igennem. 
Bestyrelsen ønsker en grundig drøftelse af rapporten på næste møde. 
Herefter taget bestyrelsen stilling til om der er behov for tiltag og i givet fald hvilke. 
 
 

8. Eventuelt  
 

Tage oplyste, at der kommer til at mangle voksne til Sveriges turen. Derfor afsøges 
mulighederne og bestyrelsen må meget gerne hjælpe med at finde interesserede 
voksne, der har lyst til en Sveriges tur – sammen med 60 dejlige børn og dygtige og 
dedikerede medarbejdere fra klubben. 
Lad høre, meget gerne meget snart. 
 
Onsdag den 2. maj får klubben besøg af en mindre gruppe fra fritidsgården i Gränna, 
Jönköping i Sverige. De skal blive til fredag og dermed overnatte i klubben. 
  
Klubben er også med på byfesten i år. Dog er vi der ikke lørdag. 
Der er natteravne hver aften. Her kan vi stadig bruge lidt flere. 
 
 

Mødet hævet kl. 21,00 Referent Tage 
 
 
 
 


