
                                                                                                                                  

 

 

Referat af Gjuk's generalforsamling 
torsdag den 21 september 2006 

 
Valg af dirigent: Malene Winterberg blev valgt. 
 
Valg af stemmetællere: Vi afventede om der bliver brug for disse. 
 
Beretningen: Er trykt i årsplanen, men Tage havde følgende kommentarer: Vi har 
arbejdet med forskellige fælleskommunale indsatsområder. Først overgange i børns liv, 
her især mellem GFO og Gjuk, og de tilbagemeldinger, vi har fået, tyder på det er gået 
godt.  
 
Nu er det sundhed og motion, sodavand og slik sælges nu kun 2 gange en halv time om 
ugen her hos os, men børnene får stadig meget slik, for de kan sagtens finde ud af at 
handle på vej herned, og med hensyn til motion, laver vi for øjeblikket 4 alternative tilbud 
om ugen, for at lokke dem væk fra computeren. Vi prøver motivationens vej i stedet for 
forbud og regler.  
 
Vi føler os som en del af byen, med ansvar for byens børn og unge. Vi skal hele tiden 
have fingeren på pulsen og været en del af livet udenfor omkring klubben. Det er en 
ambition vi har.  
 
Vi får stadig flere og flere opgaver i forhold til børn med problemer, og her udnævner vi 
blandt andet en kontaktperson, som ugentlig snakker med barnet. Vi har et slogan der 
hedder "Det skal være sjovt at gå i klub", så det undrer mig lidt, når børn ringer og siger 
"Jeg holder fri i dag", for vi er jo netop et sted for børn der har fri. 
 
Regnskabet: Tage gennemgik alle tre regnskaber. 
 
Indkomne forslag: Der var ingen. 
 
Valg til bestyrelsen: Charlotte Højlund og Chris Andersen var på valg. Chris ønskede 
ikke genvalg. 

Charlotte blev genvalgt   
Nyvalgt blev Henriette Wæhrens 
Suppleant for Charlotte blev Malene Winterberg 
Suppleant for Henriette blev Birgit Mandrup 

 
Eventuelt: Der blev stillet spørgsmål om mobning, da flere miniklub drenge havde oplevet 
at de "store" ødelagde lege og huler. Tage svarede, at vi ikke tolererer mobning i klubben, 
men at de (børn og forældre) skal henvende sig hurtigst muligt, så vi kan gøre noget ved 
det. En mor anførte, at det skulle vi vænne dem til, for det var de ikke vandt til fra GFO, og 
en anden påpegede, at det så er vigtigt, at de oplever det hjælper at gå til en voksen.  
Der blev også efterlyst mere udeliv, gerne tvungen, for det er sundt. Vi skal få dem væk fra 
computere og fjernsyn. Tage svarede, at det havde vi rigtig meget fokus på lige nu. 



                                                                                                                                  

 

 

Endelig havde en forældre oplevet, hvor hurtigt de kører på cykel, når de skal i klub. Men 
disse ting tager vi op på forældremødet i miniklubben den 31 oktober. 
 
 
Til slut orienterede Charlotte Højlund om at der netop er sendt høringssvar angående 
budget 2007, hvor det påpeges, at dette er et godt sted for vore børn og unge, og det skal 
det gerne vedblive med at være. 
 
Referent 
Kirsten 
 
 
 


