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REFERAT FRA MØDET I GJUK’s BESTYRELSE 
TORSDAG DEN 19.  APRIL 2007 KL. 19,15 
 
Afbud: Sanne Engkjær og Andreas Tranæs 
 
1. Referat fra mødet den 25. januar 2007 
 Referatet godkendt 
 
2. Efterretninger/siden sidst 
 a) Medlemstal MK;JK;UK 
 Det gennemsnitlige medlemstal for 2007: MK60(53) JK142(119) UK: 96(128) 
 Det aktuelle medlemstal pr. 1.4.2007: MK: 61 JK: 137 UK: 93 
 (Tallet i parentes er det budgetterede medlemstal for 2007. 

Samlet set ligger medlemstallet og dermed også økonomien i den bedre ende og 
bedre en det vi har fået tildelt budget efter. 
Orienteringen taget til efterretning, idet det kan konstateres at medlemstallet i 
ungdomsklubben er vigende og at der p.t. er meget ”lidt” gang i ungdomsklubben. 
Endelig må det forventes, at også medlemstallet i juniorklubben her over foråret vil 
falde. 

 b) Økonomi, institution 2007 (Vedlagt)) 
Den udsendte balance gennemgået. Det er yderst vanskeligt at få et totalt overblik 
over økonomien for 2007, idet der er en del problemer/vanskeligheder med at 
gennemskue det udmeldte budget, ligesom budgettet kun er for 7 måneder. Det 
samlede forbrug, løn og alle øvrige udgifter i forhold til budget ser dog fint ud. Der er 
gået 58% af året og vi har 63% tilbage på budgettet, ligesom nettomedlemstallet er 
bedre end budgetteret. 
c) Økonomi, bar(Udleveres på mødet) 
Balance for baren gennemgået. Det er meget fint ud. 
Som tidligere oplyst, har vi solgt værdipapirer og placeret de fleste af pengene på en 
højrentekonto. 
d) Økonomi, Støttefond.(Udleveres på mødet) 
Balancen gennemgået. Der er brugt en del penge på bussen varmesystem. Ellers 
ingen bemærkninger. 
Som tidligere oplyst, har vi solgt værdipapirer og placeret de fleste af pengene på en 
højrentekonto. 
e) Formuepleje – salg af værdipapirer – indsat på højrentekonto 
Vi har – som tidligere meddelt – valgt at sælge barens og støttefondens 
værdipapirer(aktier og obligationer m.v.) i Nordea's investeringsforeninger. 
Udviklingen her har ikke været så god og afkastet og kurserne faldende. 
Salgssummerne er i nu placeret på en høj forrentet konto (ca. 4,3 %). 
f) Medlemstal 
Se under punkt a. 
g)Årets byfest & GJUK 
Der er udarbejdet et program for årets byfest i klubbens telt m.v. (vedlagt) Desuden 
er der indrykket annonce om ”natteravne” i Galten Folkeblad i næste uge. Det er i 
øvrigt svært fortsat at finde på nye ideer til byfestprogrammet. Personalet har derfor 
en plan for at starte idéudviklingen til næste års byfest – når vi evaluerer dette års. 
h)Årets sommerture & MK-tur til Stenbjerg 
Der bliver som sædvanligt MK-tur til Stenbjerg den 8.-10. juni. JK-turen til Sverige er 
fra den 30. juni – 6. juli. Ungdomsklubbens tur bliver fra 7. juli – 13. juli. I øjeblikket er 
der 29 børn tilmeldt JK-turen til Sverige og det betyder at vi skal ud for at leje bus til 
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turen. I ungdomsklubben er det stadig usikkert om de unge kan samles om en tur, 
men den bliver slået op for dem i maj måned.  
i) Gaver til afgåede bestyrelsesmedlemmer?? 
Rikke lovede at indkøbe nogle flasker vin til henholdsvis Chris og Søren. 
j)Livet i klubben i øvrigt 
Der er lidt stilstand generelt i klubben for tiden. Man kan mærke, at den store 
”produktionstid” er overstået og der er andre interesser, der gør sig gældende.  Lige 
nu er vi ved at forberede ”Scenen er Jeres”, der holdes den 9. maj. Vi sender 25 af 
sted til Klubbernes Dag i Tivoli Friheden den 10. maj. Der danses stadig om 
onsdagen, men teatret er stoppet nu. Vi har arrangeret et konfirmand-event den 27. 
april alle elever fra Gyvelhøjskolens 7. klasser er inviteret. Desuden har vi sendt alle 
konfirmander et telegram samt et ”gavekort” til at kunne bruge klubben gratis de 
næste 2 måneder. Ungdomsklubben deltager i en bowlingturnering sammen med 
andre klubber i Skanderborg Kommune. Der er i grunden stor aktivitet og mange 
arrangementer, men af og til opleves det som vanskeligt i sær i ungdomsklubben at 
samle de unge om det, da deres interesser og grupperinger er så forskellige. Endelig 
kan det siges, at der er flere opgaver, som vi målrettet sammen med skolen, forsøger 
at løse i forhold til konkrete unge/unge-grupper samt grupper af børn. 
 

3. Regnskab for 2006. 
 a)Fremlæggelse af revideret regnskab for GJUK 2006  
 Regnskabet taget til efterretning. 

b) Fremlæggelse revideret regnskab for Baren for 2006 
Regnskabet taget til efterretning. 
c) Godkendelse af revisionsberetningen for 2006 
Bestyrelsen gennemset og taget revisionsberetningen til efterretning, idet det 
konstateredes at der ingen bemærkninger har været fra revisionen. 
d) Godkendelse af revideret regnskab for 2006 Støttefond 
Regnskabet godkendt. 

 
4. Støttefondens fundats. 

Efter aftale med fondens revisor drøftes det om fondens fundats evt. skal 
ændres, således af hensyn til revisionsreglerne. 
Bestyrelsen konstaterede ved gennemgang af Fondens fundats, at der ikke er krav 
om at regnskabet skal udsættes for en egentlig revision. Faktisk er der slet ikke krav 
om, at regnskabet skal gennemgås af en autoriseret/registreret revisor. Det kan 
under alle omstændigheder ikke give anledning til problemer for den 
statsautoriserede revisor, idet der kun er krav om at regnskabet skal ”gennemgås”. I 
øvrigt kan det overvejes blot at vælge en person som revisor, i lighed med hvad man 
gør i andre foreninger. Det vil samtidig spare fonden for udgiften til revisor på kr. 
2.500. 
  

5. Klubstruktur i Skanderborg Kommune  
Vi kender forhåbentlig arbejdsgruppens forslag. 
-drøftelse m.v. samt orientering om hidtidigt forløb, indsatser o.s.v. 
Arbejdsgruppen foreløbige oplæg udsendt til bestyrelsens medlemmer. Oplægget 
omfatter flere modeller til organisering af klubberne i Skanderborg Kommune. For 
Galten-området anbefaler arbejdsgruppen, at klubberne skal fortsat være organiseret 
efter Serviceloven. Desuden foreslås, at klubberne i Herskind og Stjær skal være 
satellit fra enten GJUK eller Skovby Mosegård. 
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Charlotte orienterede om det arbejde bestyrelsesformændene har lavet i forbindelse 
med processen, herunder invitationen til byråd og familieudvalg om en høring. 
Forslaget fra arbejdsgruppen indebærer desuden, at miniklubben skal bestå af både 
3. og 4. klasse. Det skyldes at der skal flere indtægter til klubområdet for bl.a. at 
finansiere løftet til klubberne i Ry-området. 
Bestyrelsen bakker op om oplægget fra arbejdsgruppen, men peger samtidig på, at 
det er vigtigt at forældrebetalingen ikke bliver for højt, da det vil kunne medføre en del 
udmeldelser. 
Samtidig tager bestyrelsen afstand fra ideen fra Ungdomsskolen om, at den skal stå 
for driften af klubberne, ligesom modellen, der indebærer at klubberne skal være en 
del af en SFO-struktur ikke er spiselig. 
Arbejdsgruppen foreslår, at ændringerne/harmoniseringen starter den 1. januar 2008, 
men at det strækker sig over en årrække. 
Bestyrelsen afventer herefter de næste initiativer fra Familieudvalget og Skanderborg 
Kommune. 
Charlotte lovede at skrive et stykke til klubbladet om sagen. 
 

6. Personale: Tilgang: 1.3.2007: Marianne Eriksen 
    Jes Rasmussens vikariat forlænget 
    Orientering om forløbet med Maiken Poulsen 

Lokalløn skal forhandles i perioden 1.5.-31.8. 
I GJUK er 1,25% af lønsummen til 
forhandling ( kr. 17.500)  

 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
7. Eventuelt. 

GJUK’s vedtægter omdelt. 
Vedtægterne skal ændres/revideres på en række områder, som følge af 
kommunesammenlægningen, herunder beslutning om, at byrådet ikke ønsker sig 
repræsenteret i klubbens bestyrelse. 
På næste møde afgøres, på hvilke punkter der ønskes ændret i vedtægterne. 
Herefter er proceduren, at vedtægterne skal godkendes på den ordinære 
generalforsamling og derefter på en ekstraordinær generalforsamling. 

 
 
Møde hævet: kl. 22,15 
 
Referent:  Tage Nielsen 


