
         

         

 

Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse 
TORSDAG DEN 25. JANUAR   2007 KL. 19,15 
 
Afbud:  Andreas Tranæs  
 
1. Referat fra møderne: 
 a) Fællesmødet den 5. december 2006 
 b)Bestyrelsesmødet den 26. oktober 2006 
 Referaterne godkendt uden bemærkninger 
 
2. Efterretninger/siden sidst: 
 a) Medlemstal, MK: 61 JK: 148 UK: 104 
 Medlemstallene taget til efterretning. 
 b) Økonomi, institution 2006, (medsendt) 
 Regnskabet for 2006 er færdigt – og  behandles under dagsordenens punkt 4 

c) Økonomi, bar 2006 (udleveres på mødet) 
Regnskabet for 2006 er færdigt – og behandles under dagsordenens punkt 4. 
d) Økonomi, Støttefond 2006 ((udleveres på mødet) 
Økonomien er som det blev forelagt på fællesmødet i december. Derfor udleveredes der ikke 
bilag til punktet. Der arbejdes med at færdiggøre regnskabet og få det fremsendt til revisor. 
e) B&K-virksomhedsplan 2006/2007 
Der er ikke foretaget en revision af virksomhedsplanen indtil videre og vi er heller ikke blevet 
bedt om at indsende det til kommunen. Vi afventer yderlige initiativer i forbindelse med 
arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe omkring klubbernes fremtidige struktur, opgaver og 
økonomi. Vi foretager os derfor indtil videre ikke noget. Vi må desuden afvente den egentlige 
kontrakt med Skanderborg Kommune, som vi heller ikke har fået endnu.  Den hidtidige  
virksomhedsplan gælder derfor fortsat. 
f) orientering om budget 2007(medsendt) 
Budgettet er et 7-måneders budget og tager udgangspunkt i budgettet for 2006, med 
reduktion af den vedtagne besparelse. Desuden er der fratrukket beløb til fælles barselspulje, 
fælles indkøb m.v. Der er stadig en del uklarheder i budgettet omkring forsikringer, 
ejendomsvedligeholdelse, varme, el m.v. og fra hvilke tildelte budgetbeløb disse udgifter skal 
afholdes. Dette søges afklaret med den økonomiske afdeling i Skanderborg Kommune. 
g) Skitur i vinterferien 
I vinterferien drager 12 medlemmer og 2 medarbejdere på skitur til Vrådal i Norge. Turen 
kommer samlet til at koste de unge kr. 1.800 alt incl. Klubben vil ”sponsere” klubben med bus 
og brændstof samt ca. kr. 200 pr person. Vi  krydser nu fingre for, at sneen vælter ned i 
Telemarken. 

h) Orientering vedligeholdelse/renovering af klubben 
Der er som bekendt foretaget renovering af kontor og personalestue samt løbende 
vedligeholdelse af de øvrige lokaler. Herudover er der brugt penge til opsætning af nye 
lysamaturer på 1. sal.(gangarealer), personalestue samt garderobe. Endelig har vi fået opsat 
nye tagrender samt foretaget mindre tagreparationer. Denne udgift er dækket af kommunens 
centrale bygnings vedeligeholdelses pulje (kr. 110.000) 
Vi har planer om et større ombygningsprojekt omkring baren, med et mere åbent café-miljø.  
l) Sponsor-trailer 
Firmaet bag sponsortraileren, som GJUK modtog i februar 2006 lukker. Årsagen er en TV-
udsendelse for en halvt års tid siden, hvor ”den slags firmaer” blev stillet i et særdeles dårligt 
lys, p.g.a. af deres forretningsmetoder. Disse metoder har dog ikke været anvendt af det firma, 
som har indgået kontrakt med GJUK. Men det har efterfølgende været umuligt for firmaet at 
drive virksomheden videre p.g.a. branchens dårlige omdømme. Kontakten med os fortsætter 
uændret de næste 3 år, så det får ingen konsekvenser for aftalen.  
j) Livet i klubben i øvrigt 
Den sædvanlige afmatning efter nogle hektiske måneder op til jul mærkes nu. Der er mindre 
fart på, men i mini- og juniorklubben er der godt gang i klubben, hvorimod der i 
ungdomsklubben stadig er noget stille. Ud af de godt 100 medlemmer der er indmeldt, ser vi 



         

         

 

kun de 75%. Vi  er nu i gang med at lave brugerundersøgelse i ungdomsklubben, hvor vi vil 
søge at afdække behov, forventninger og ønsker. Desuden laver vi en målrettet indbydelse til 
en dialog-aften med de medlemmer vi ser mindst til. 
Ellers er der dog gang i et væld af forskellige aktiviteter i klubben, spændende fra hobbysysler, 
musik, sang, spil – til styrketræning, dans og teater.  Og selvfølgelig kommer rigtig mange for 
at hygge sig, bare være sammen, høre musik, spille computer og se tv. 
k) bestyrelsens mødeplan 
Mødet den 22. marts flyttes til den 29. marts, efter ønske fra Tage 
l) gaver 
De afgåede bestyrelsesmedlemmer, Chris og Søren skal betænkes med et par flasker god vin 
og en hilsen med tak for indsatsen. 

 
3. Personale: 
 a) Tilgang: 19.12.2006 Jes K. Rasmussen(vikar) 
  01.03.2007  Maiken Poulsen(kontorass.) 
 b) Afgang: 31.01.2007 Marianne Eriksen 
 Bestyrelsen tog sagen til efterretning. 

Maiken Poulsen er i virksomhedspraktik her indtil udgangen af februar måned, hvorefter der 
under forudsætning af en tilfredsstillende periode, foretages en endelig ansættelse i flexjob, 
hvor GJUK betaler løn 20 timer ugentligt. 

4. Godkendelse af GJUK’s regnskab for 2006: 
A) Den selvejende institutions regnskab var forud for mødet udsendt elektronisk. 

Regnskabet blev gennemgået og her blev det konstateret, at der var en fejl 
med sammentællingen på kursuskontoen samt en fejl på kr. 1.000  under 
forplejning. Dette rettes til inden fremsendelse til revisionen, der afhenter 
regnskabet fredag morgen. 
Ellers kan det konstateres, at vi i 2006 samlet har et mindre forbrug i forhold til 
budgettet på ca. kr. 340.000. Herudover vil der blive efterreguleret for flere 
børn end forudsat i budgettet på kr. 177.000. Alt i alt et meget pænt regnskab, 
der også har levnet plads til de nævnte renoveringer og ny indkøb  af inventar. 

 
B) Barens regnskab blev omdelt og gennemgået, der udviser et overskud incl. 

Renter/udbytte på kr. 22.421,72 og en bruttoavance på 32,83%, hvilket skal 
tillægges især avancen på mad, der sælges i baren, hvor der sikkert ikke sker 
en helt præcis afregning mellem institutionen og baren på de indkøb, der 
foretages. Afkastet på aktier og værdipapirer er faldende. Der skal kigges på 
om det er fornuftigt at sælge og købe nye. Desuden skal en del af de penge, 
der står på bankkontoen også investeres i papirer, der giver bedre afkast. 

 
Bestyrelsen underskrev og godkendte herefter regnskaberne for 2006 – under forudsætning 
af, at de to  sammentællingsfejl bliver rettet inden endelig fremsendelse til revisionen. 

 
 5. Eventuelt 

Tage orienterede om arbejdet i den nedsatte klubarbejdsgruppe, der senest 15. marts skal 
fremkomme med forslag til ny struktur, indhold og økonomi for klubberne i Skanderborg 
Kommune. Klublederne i kommunen samles til et 2-dages møde den 1.-2. februar, hvor sagen 
skal gennemarbejdes og drøftes. Fra GJUK’s side er målet, at klubberne fortsætter som 
selvstændige klubber under Serviceloven og fortsat har opgaven med 3. klasserne. 
 
Tage omdelte eksemplar af notatet om SSP-strukturen i Skanderborg Kommune. 
 
Mødet hævet:  Kl. 22,00 
 
Referent:  Tage 

 


