
                                                                                                                                   

 

REFERAT FRA MØDET I GJUK’s bestyrelse 
TORSDAG  DEN 7. SEPTEMBER 2006 KL. 19,00 I GJUK 
 
Afbud:  Søren Lynggaard. 
Fraværende: Andreas Tranæs 
Mødt senere: Carsten deltog i mødet fra kl. 20,00 
 
1. Godkendelse af referatet fra mødet den 22.6.2006 
 Referatet  godkendt. 
2. Efterretninger/siden sidst: 
 a) medlemstal, MK:57(53) JK:125(119)UK :108(128) 
 Medlemstal taget til efterretning. Det ser meget fornuftigt ud.  

b) økonomi, institution(fremsendes pr. post) 
Saldobalance for institutionen gennemgået. Forbruget ser meget fornuftigt ud. Faktisk 
er der brugt for ”lidt” i forhold til året, der er gået. Vi vil under alle omstændigheder 
kunne overholde budgettet og formentlig også foretage en mindre opsparing i 2006. 
c) økonomi, bar(fremsendes pr. post)  
Balancen gennemgået. Ser fornuftigt ud. 
d) økonomi, Støttefond(fremsendes pr. post) 
Balancen gennemgået. Der er – som vi allerede vidste – brugt meget på 
vedligeholdelse af bussen. Derfor vil budgettet ikke kunne holde i 2006. I forbindelse 
med kommune sammenlægningen, vil Skanderborg Kommune ikke længere forsikre 
busser og andre køretøjer i KgF. Derfor er Fonden nødt til at tegne egen forsikring, 
hvilket formentlig bliver dyrere, da vi ikke kan opnå samme rabat som kommunen. 
e) GJUK årsberetning/årsplan 2005/2006(fremsendes pr. post) 
Der er tilfredshed med årsberetningen. Den giver et godt, bredt og nuanceret billede 
af klubbens virksomhed. Årsberetningen udsendes pr post til samtlige forældre, incl. 
Indbydelse til generalforsamling og foredrag. Det vil ske i uge 37. Beretningen er 
desuden udsendt til samarbejdspartnere, politikere m.v. 
f) Temadagen den 30. september – program for dagen. 
Programmet for temadagen er ved at være klar og omdeles/udsendes snarest. 
Dagen bliver et kursus i giraf-sprog og efterfølgende middag i  Århus. 
g) orientering om budget år 2007 - hvor står vi – og hvordan ser klubbernes  
fremtid ud? 
Der er ingen konkret afklaring af fremtiden for klubberne i den nye kommune. Der 
høres på ”vandrørene”, at der skal ske en harmonisering, således at tilbuddet bliver 
mere ensartet. I de nuværende 4 kommuner er klubberne vidt forskellig organiseret.  
De er organiseret både som klubber under serviceloven, under SFO, og under 
ungdomsskolen. Ambitionen burde være, at få alle klubber ”løftet” til serviceloven, så 
den sociale, forebyggende og opsøgende forpligtelse omfatter alle klubber. Der er 
heller ingen afklaring omkring miniklubbernes skæbne under klubberne. Det ser 
derimod ud til, at der under alle omstændigheder vil skulle spares 4% på alle 
driftsområder, herunder også klubberne. Det vil isoleret for GJUK’s vedkommende 
betyde 120-150.000 kr. Budgetforslaget for 2007 for Skanderborg Kommune vil blive 
udsendt i høring, således at der er mulighed for at  komme med kommentarer. 
Høringsfristen vil blive  den 24. september. Derfor afholder bestyrelsen 
ekstraordinært møde den 21. september kl. 18,00. Der forventes til mødet at foreligge 
et udkast til høringssvar. 
h) sommeren i GJUK 
Personalet evaluerede sommeren på et møde den 5. september. Her konstateredes 
det, at sommeren igennem  havde der været et pænt fremmøde. Dog som 



                                                                                                                                   

 

sædvanligt beskedent i de 2 midterste sommerferieuger, hvor rigtig mange holder 
ferie. Vi kan se, at ferien for familierne nu spredes mere ud over hele sommerferien. 
Det har også betydet, at der på intet tidspunkt i løbet af sommerferien ikke er mødt 
børn frem til pasning om morgenen. Vi kan således konstatere, at der er brug for 
klubben også i hele sommerferien. 
Alle de af klubben annoncerede ture og udflugter i sommerferien er blevet 
gennemført og med stor og tilfredsstillende deltagelse. På 2 af turene (til Djurs 
Sommerland og Skandinavisk dyrepark) var det nødvendigt at leje bus p.g.a. af den 
store deltagelse. Dette er naturligvis meget tilfredsstillende.  
Personaledækning i sommerferien er på visse tidspunkter meget lille, da alle 
medarbejderes ferieønsker er imødekommet stort set 100%. Den spredning der er i 
familiernes ferieafvikling kan medføre, at flere medarbejdere må på arbejde i 
sommerferien. 
I) Ture i efteråret 
I den kommende tid afvikler GJUK en UK-tur til Heide Park. Det ser ud til, at der er 
god tilslutning til denne week-endtur. 
Den traditionsrige tur til indefodboldstævnet i Lemvig den 4. november er allerede 
ved at være booket op. I efterårsferien vil vi arrangere den sædvanlige havfisketur på 
Lillebælt. 
j) Ture i sommerferien 
Se punkt h. 
Herudover blev der afviklet en rigtig god tur til Sverige for Juniorklubben. 

 k) diverse renoveringer af klubbens lokaler 
I løbet af sommeren er der blevet malet forskellige steder i klubben. Dette har 
medarbejderne gjort i fremmøde svage perioder. Herudover er der nu planer om total 
renovering af personalestue og kontor, samt forskellige forbedringer i systuen. Her 
under også indkøb af nyt inventar. 
l) klubprofilering( 3 brochurer fremsendes pr. post) 
Klubbens 3 brochurer præsenterer klubben rigtig flot. Brochurerne bliver omdelt til 
samtlige elever i skolen 4.-10. klasse. 
m) diverse avisudklip 
Der har kun været en enkelt omtale af klubben siden sidst, omhandlende foredraget 
med Niels Jægerum den 21. sepetember. 

 n) Regler om decentralisering i ny Skanderborg(se vedhæftet fil) 
Reglerne om decentralisering kort drøftet. Der er tilfredshed med den forventede 
udstrakte grad af lokal kompetence. 

 o) Livet i klubben i øvrigt 
Der er god gang i klubben for tiden og rigtig pænt fremmøde. Men det vurderes at der 
er behov for flere tilrettelagte aktiviteter, som børnene kan deltage i. Dette vil kræve, 
at medarbejderne i større omfang planlægger konkrete forløb i dagligdagen. Dette vil 
blive drøftet med personalet på et mandagsmøde, hvor der skal lægges en plan 
herfor. I September startes dans og teaterforløb op, med tilknyttede instruktører. 

 
3.  Personale: 
  Tilgang: 010806:Hanne Faarvang(fast ansættelse) 
    Ansættelsesbrev underskrevet. 
 
    Danseinstruktør og teaterinstruktør. 
    Tim Daugaard ansat som timelønnet danskeinstruktør. 
    Mette Jørgensen ansat som teaterinstruktør. 



                                                                                                                                   

 

Tage har overvejet om der kan tilknyttes en buschauffør til klubben, 
der har mulighed for at kunne indkaldes, når der er brug herfor. I 
dagligdagen er der kun 2 medarbejdere med bus kørekort. Dette kan 
i flere situationer være for lidt. Medarbejderne skal desuden 
opfordres til at erhverve kørekort til bus. 
 

4.  Generalforsamlingen den 21.9.2006 og foredrag   
gennemgang af dagsorden, forberedelse af aftenen m.v. 
Dagsorden gennemgået. 
Afviklingen af generalforsamlingen skal styres meget stramt, da vi skal være færdige 
senest kl. 20,00.  
I øvrigt er det ikke Sanne, der er på valg, men derimod Charlotte. 
Charlotte genopstiller, men Chris ønsker ikke genvalg. 

  
 
5.  Eventuelt. 
 Intet fremført. 
 
Mødet hævet kl. 21.15. 
 
Referent: Tage Nielsen 


