
         

 

 

Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse 
TORSDAG DEN  31.  MAJ 2007 kl. 19,15 
 
Fraværende: Sanne Engkjær 
 
1. Godkendelse af referatet fra mødet 19.4.2007: 
 Referatet godkendt. 

 
2. Efterretninger/siden sidst: 

a) Medlemstal;MK; 59 JK; 128 UK; 93 
De aktuelle medlemstal taget til efterretning. 
Det udsendte bilag viser, at indtil videre er det gennemsnitlige medlemstal for 2007 således: 
MK: 60, JK:138, UK: 95 
Med hensyn til forventningerne for resten af året, så kan det konstateres, at vi nu afventer 
med spænding, hvor mange nye børn, der bliver overflyttet fra SFO til miniklub. Der er 62 
børn i hele årgangen(2. klasse), men en del af dem går ikke i SFO. Så vidt vides er der kun 
ca. 45, der gør det. Bliver det tallet også for miniklubben vil medlemstallet blive væsentligt 
lavere end i dette skoleår. Ved skolestart vil miniklubben blive overflyttet til juniorklubben(59 
børn) og 33 fra 6. klasse vil blive overflyttet til ungdomsklubben. Desuden vil 12 medlemmer i 
ungdomsklubben, der er fyldt 18 år blive udmeldt. Det forventede medlemstal pr. august 2007 
vil derfor være således: 
MK: 45 (måske flere) JK: 150, UK: 110 
Tallene er behæftet med betydelig usikkerhed, men det er det bedste bud vi kan give nu. 
b) Økonomi, institution 2007(VEDLAGT) 
Balance for institutionen udsendt og på mødet gennemgået. 
Budgettet er kun for 7 måneder og det vil blive reguleret snarest, da det nu er en 
kendsgerning, at der ikke sker ændringer før til 1. januar 2008. Men i forhold til budgettet er 
der nu brugt 10 % for meget, hvilket svarer til ca. kr. 250.000 på årsbasis. Det skyldes, at vi 
har ansat både Dennis og Jes som ekstra medarbejdere. Denne udgift afholdes af formuen. 
Men det er også tænkeligt, at vi kan afholde udgiften indenfor budgettet. Dette vil afhænge af 
udviklingen i medlemstallet. 
Det er endvidere besluttet, at anvende nogle penge(50-60.000 kr. på ny indkøb. Vi har også 
planer om visse ejendomsmæssige forbedringer, bl.a. vinduer i vest-gavlen på 1. sal, der er et 
meget mørkt lokale.  
c) Økonomi, bar 2007(VEDLAGT) 
Balancen udsendt og gennemgået på mødet. 
Det ser yderst fornuftigt ud. 
d) Økonomi, Støttefond 2007(VEDLAGT) 
Balancen udsendt og gennemgået på mødet. 
Der har været vedligeholdelsesudgifter på bussen på godt kr. 25.000 Bussen er lige blevet 
pava-behandlet, hvilket heller ikke er helt billigt(ca. kr. 5.500,00. Til gengæld har fonden fået 
overskuddet fra Byfest på ca. kr. 7.500,00 
e) Kontrakt med Skanderborg Kommune 
Vi har endnu ikke modtaget kontrakt fra Skanderborg Kommune. De kommunale institutioner 
har modtaget kontrakter, men iflg. Oplysning fra direktionen vil der blive afholdt et møde med 
de selvejende institutioner i nær fremtid, hvor emnet vil blive drøftet. Vi afventer derfor 
situationen. 
f) budget 2008 – orientering om status, herunder dialogmødet den 23.5.2007 
Situationen omkring budgettet for 2008 er for klubberne mildt sagt uoverskuelige. Vi aner ikke, 
hvordan vores skæbne bliver før Familieudvalg og byråd – efter september måned – har 
truffet beslutninger. 
Dialogmødet den 23. maj var mildt sagt en parodi og lignede en ”øvelse”, der bare skulle 
gennemføres. For klubberne samlet er udspillet som bekendt, at området skal ”aflevere” kr. 
500.000 til prioriteringspuljen. 

 



         

 

 

g) sommerens ture – og sommerferien i klubben i øvrigt+åbne sommeraktiviteter 
34 børn i juniorklubben skal med på årets tur til Sverige, hvilket er det største antal i mange 
år. Det betyder også, at vi skal leje bus til turen, ligesom der deltager 4 medarbejdere. Turen 
går som de seneste år til Bankeryd i Jönköping Kommune, som har lovet at tage imod os. 
Ungdomsklubben vil derimod ikke til at kunne samle nok til en tur. 
I løbet af sommeren har vi desuden planlagt en række ture og udflugter(plan og program 
medsendt). Vi indgår desuden med 3 aktiviteter til et fælles åbent sommerferieprogram for 
Skanderborg Kommune. Det er en overnatning i telt her i klubben, en kanotur med 
overnatning samt en udflugt til vesterhavet. 
h) Galten Byfest 2007 
En række sjove og spændende aktiviteter blev gennemført af GJUK under byfesten i år, men 
en del planlagte ting blev ikke gennemført. Vores telt var som sædvanligt hjemsted for mange 
børn, unge og forældre. På dette plan udfører vi vores mission på en god måde. 
Men vi mangler også nye ideer og aktiviteter og måske lidt flere skøre, sjove og uforudsigelige 
indslag. Personalet har derfor på et møde den 29. maj besluttet, at vi allerede i september 
starter på idé udviklingen af næste byfest. Så må vi se, hvor stor kreativiteten er.  
Med hensyn til vores Natte-Ravne-projekt, så var der rigtig god opbakning til dette. 14 
forældre og 4 medarbejdere fra klubben var ude i natten under byfesten. Det havde sin 
gavnlige virkning. Fredag nat var den mest hektiske, hvor der var en del tumult i bymidten 
meget sent på natten. 
i) MK-koloni til Stenbjerg – orientering. 
28 børn og 4 voksne drager af sted på den årlige tur til Stenbjerg i week-enden den 8.-10. 
juni. 
j) temadag for bestyrelse og medarbejdere den 29. september 2007 
Bestyrelsesmedlemmerne Rikke og Charlotte indgår i forberedelsesgruppen. Fra personalet 
er det Kirsten og Carsten. Ideer og ønsker vil blive drøftet på et mandagsmøde. Kirsten og 
Carsten indkalder forberedelsesgruppen inden sommerferien. 
k) sæsonplanlægning 2007/2008 
Lige nu arbejder klubbens 3 teams med at forberede klub-folderen og ikke mindst indholdet i 
den. Folderen omdeles på skolen ved skolestart. 
l) Overførsel af overskud for 2006? 
Vi har fra kommunen fået besked om den forventede overførsel fra 2006 til 2007. Vurderingen 
er, at beløbet er ca. kr. 700.000 som følge af flere indmeldte og ikke forbrugte lønmidler. 
Imidlertid ser det ud til, at der ikke er set på det ”overforbrug” vi har haft i 2006 bl.a. til nyt 
kontor og ny personalestue. Dette afklarer Tage med økonomiafdelingen. 
m) Info-møde 12.6. for nye MK’ere 
Den 12. juni har vi indbudt alle forældre og børn fra 2. klasse. Der er udsendt 62 indbydelser. 
Desuden har SFO’en være på besøg i miniklubben og det har været en god oplevelse for 
børnene, der angiveligt følte sig meget velkomne!! 
n) Klubbens liv i øvrigt 
Der har været hektisk med mange arrangementer og aktiviteter, bl.a. rollespil, Klubbernes 
Dag i Tivoli Friheden og i Skanderborg, Scenen er Jeres o.s.v. Men dagligdagen er ikke helt 
så hektisk. Fremmødet er faldende. Vi har også lavet et arrangement for årets konfirmander, 
hvor 30 af dem deltog i en god og hyggelig aften. Nogle af dem er kommet i klubben siden og 
vi gør endnu end indsats i 6., 7. og 8. klasse, hvor vi indbyder dem til en aften, hvor de skal 
”bygge” en helt ny klub fra bunden. Herved håber vi at vi får fat i nogle af dem, som vi ikke ser 
så meget i klubben, eller dem som slet ikke går i klub. Målsætningen er, at mindst  50% af 
hver årgang skal gå i klubben. 
  

3. Årsberetning 2007:  
Hvad skal den indeholde og hvem skriver hvad? 
Bestyrelsen drøftede form og indhold for årsberetningen, der skal udsendes sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker at årsberetningen forsætter som 
tidligere og med samme disposition og skabelon. Fra bestyrelsen er det Charlotte, der skriver 
om bestyrelsens arbejde og de overordnede linjer. Deadline er den 1. juli 2007. 



         

 

 

 
4 Klubstruktur i Skanderborg Kommune 

Hvad sker der og hvad er der sket? 
Tidsplanen for det videre arbejde omkring klubstrukturen er, at Fagsekretariatet for børn og 
unge lige nu skriver på det endelige forslag, herunder en nærmere beskrivelse af et 
forslag(som ”nogen” ikke mener tilstrækkeligt belyst i arbejdsgruppens oplæg) om at lave 
skoleklubber i de mindre bysamfund.  
Den 1. august skal sekretariatets forslag forelægges direktionen, den 13. august behandles 
det i Familieudvalget, som herefter sender det endelige forslag til høring, med svarfrist den 
20. september. I løbet af september vil Familieudvalget deltage i det dialogmøde, som 
bestyrelsesformændene anmodede udvalget om i et brev, fremsendt i april måned. 
Indtil videre er det svært at foretage sig noget konkret, udover evt. at pleje politiske kontakter, 
tale med andre forældre og forberede sig på, hvad der kan/skal sættes i værk for at undgå en 
katastrofal beslutning om klubområdets fremtid. 
Som et led i Familieudvalgets egen afklaring, var de på besøg her i klubben den 7. maj. 4 
udvalgsmedlemmer deltog. Det var en god dialog med udvalget og vurderingen er, at de 
forlod klubben med gode og positive indtryk. 
 

5. Generalforsamling 18. september 2007 
- ønsker til afvikling og indhold? Foredrag/oplægsholder? 
- Vedtægter + ekstraordinær generalforsamling 
Det forventes, at klubstrukturen bliver et aktuelt og nødvendigt emne at drøfte på 
generalforsamlingen. Derfor forbereder vi ikke noget foredrag. 
Med hensyn til klubbens nye vedtægter, skal disse godkendes af et flertal af de fremmødte på 
den ordinære generalforsamling samt af et flertal af de fremmødte på en ekstraordinær 
generalforsamling, der skal afholdes senest 14 dage efter den ordinære. 
Forslag til nye vedtægter blev godkendt, dog med den rettelse, at der ændres lidt på 
rækkefølgen i formålsparagraffen. Forslaget skal udsendes sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen og behandles under punktet: indkomne forslag. 
  

6. Personale: 
a) Praktikant fra seminariet 1.8.07.-31.1.08: Simon Raunsgaard Bøcker 
 b) Jes K. Rasmussen forøgelse af timetal med 5 
c) Medarbejderudviklingssamtaler afviklet i efteråret. 
d) ”Stort” personalemøde den 29. maj i GJUK 
Det var et godt og konstruktivt personalemøde 
 

7. Eventuelt: 
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 23. august 2007. 

 
Der orienteredes om asbestrenoveringen i klubbens kælder. Der er fundet og fjernet 
asbest på gamle varmerør. 
Der er blevet trukket kabler rundt i klubben til brug for opkobling på Skanderborg 
Kommunes IT-netværk samt til brug for senere brug af IP-telefoni. 

 
Mødet hævet: Kl. 22,00 
 
Referent:  Tage 


