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Referat fra mødet i bestyrelsen for GJUK  
Mandag den 22. oktober 2007 kl. 19,00  
 
Afbud:  Carsten Mikkelsen  Gæst:  Monniers Dikuzoleleko (måske kommende medlemsrepræsentant) 
 
1. Konstituering:  
a) valg af formand    Charlotte Højlund Jensen valgtes 
b) valg af næstformand    Rikke Stræde Frandsen valgtes 
c) valg af rep. til ansættelsesudvalg   Sanne Engkjær valgtes 
d) valg af rep. til “formandsrådet” Formanden repræsenterer GJUK i dette forum, hvis det stadig eksisterer og 

der indkaldes. 
e)Andet     Ingen andre valg foretaget. 
 
2. Bestyrelsens møder:  
a) fastsættelse af mødedatoer Mandag 12.11., mandag 3.12., mandag 28.1., mandag 3.3. Alle møder starter 

kl. 19,00    
b) temadag med personalet    Tidspunktet for temadagen er lørdag den 23. februar 2008. 
c) fællesmøde med Støttefonden  Tidspunktet for fællesmødet med Støttefonden er den 10. december eller den 

3. december. Tage undersøger hvornår de øvrige kan og melder snarest 
tilbage. 

d eventuel fastsættelse af andre møder Der satses på, at GJUK’s vedtægter kan blive godkendt af byrådet og at 
generalforsamlingen derfor kan fastsættes til tirsdag den 15. april 2008. 

 
3. Bestyrelsens arbejdsform  
- hvilke ønsker/krav har bestyrelsen til arbejdet og mødeformen. Bestyrelsen ønsker, at Tage udfærdiger og udsender dagsorden samt sørger 

for referat fra bestyrelsens møder. Dagsorden udsendes ca. 1 uge før mødet 
og punkter, der ønskes medtaget, skal meddeles Tage en god uges tid før 
mødet. Bestyrelsen ønsker at være velorienteret om klubbens daglige drift, 
pædagogiske indsats og arbejde og også om økonomien. Der ønskes også 
afsat tid til mere overordnede debatter, gerne med aktuel baggrund i klubbens 
arbejde. Møderne afsluttes senest kl. 22,00 
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4. Godkendelse af referat fra:  
a) bestyrelsesmødet den 18. september 2007  Referatet godkendt 
b) generalforsamlingen den 18. september  2007  Referatet godkendt 
c) ekstraordinær generalforsamling 2. oktober 2007  Referatet godkendt 
 
5. Efterretninger/siden sidst:  
a) Økonomi og medlemstal, institution Balance for institutionen omdelt og gennemgået. Der er et betydeligt 

overforbrug i forhold til budgettet, hvilket jo som bekendt skyldes, at vi har 
besluttet at bruge penge på ekstra medarbejdere, finansieret af vore 
opsparede midler. Men vi har desuden ikke fået refusion af vore 3 flexjobbere, 
hvilket er et ikke ubetydeligt beløb. Det forventer vi at få inden årets udgang. 
Endelig er det endnu ikke afklaret om vi får reguleret for flere indmeldte end 
forudsat i budgettet.  

 Det aktuelle medlemstal er; MK: 58(63), JK: 154(142), UK: 137(105) Tallene i 
parentes er gennemsnittet for hele året. 

b) Økonomi, bar Balance for baren udleveret og gennemgået. Der yderst fornuftigt ud. 
    

c) Økonomi, støttefond Balance for Støttefonden omdelt og gennemgået. Der forventes et overskud i 
omegnen af 35.000. 

d) Klubstruktur og harmonisering   Se punkt 7 
e) Ejendom og udendørsfacilieter Vi har indhentet tilbud på anlæg af multibane på det grønne område samt nye 

fliser på klubbens vestlige område. Beløbet for de 2 projekter forventes at 
koste ca. 275.000 kr. og skal finansieres af klubbens opsparede midler. Vi har 
desuden ”desinficeret” rygerummet og fået det malet. Det er meningen det 
skal være stillerum til lektielæsning m.v. 

f) Livet i klubben Der rimelig gang i klubben for tiden. Der har været en række velbesøgte ture i 
efterårsferien, bl.a. til bob bon land og en fisketur på Lillebælt. Desuden er der 
gennemfør en kanotur med overnatning på Gudenåen i efterårsferien. (læs i 
øvrigt klubbladet for nærmere og mere uddybende beretninger om livet i 
klubben.,  

 Der har også i juniorklubben været en overnatning med deltagelse af knap 30 
børn. I den kommende tid er der også mange forskellige ekstra aktiviteter 
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 bl.a. Halloween-fest i juniorklubben, Netparty, fodboldstævne i Lemvig. Og så 
er der meget gang i værkstederne i klubben og det vil nok rykke yderligere 
den kommende tid. 

g) Temadagen Temadag for personale og bestyrelse er fastsat til den 23. Februar 2008. Vi 
går ud fra, at udvalget mødes og tilrettelægger dagen ud fra det nye tidspunkt 
og indhold. 

h) Møde for selvejende institutioner Der er fra Skanderborg Kommune indkaldt til møde for lederne i de 
selvejende institutioner  torsdag den 1. November for at drøfte forhold og 
vilkår for de selvejende institutioner, herunder at drøfte indgåelsen af nyt 
driftsoverenskomst. 

 
6. Personale  
a) APV og medarbejdersamtaler I øjeblikket er arbejdet i gang med at udarbejde APV for alle medarbejdere 

igangsat. Herefter går MUS-samtalerne i gang, bl.a. på baggrund af 
APV’erne. 

b) Forhandling om ny løn Forhandlingerne om ny løn er endnu ikke kommet i gang for alvor. 
Medarbejderne drøfter sagen indbyrdes. I GJUK er afsat  et engangsbeløb på 
kr. 44.000(ikke forhandlede beløb for 2003-2006. For fremadrettet løn er der 
afsat kr. 58.000 årligt. Når personalet er klar til forhandling er lederen også. 

 
7. Klubstruktur og harmonisering  Det udsendte forslag blev gennemgået og drøftet. Klubbens bestyrelse er ikke 

tilfreds med, at miniklubben skal ændres til en SFO, men må dog konstatere, 
at det er en forholdsvis lempelig udgang på noget, som kunne have været 
meget værre. Der er bekymring omkring den betydeligt højere 
forældrebetaling, som kan have negative konsekvenser især i forhold til vores 
evne til at tiltrække og fastholde børn fra 3. Klasse i klubben. Endvidere er der 
bekymring om skolens eventuelle indblanding, da skolen nu får formelt ansvar 
for 3. Klasse som en del af en SFO(der formelt henhører under skolen og 
skolelederens ansvar).  Selvom vi får opgaven, udliciteret fra skolen, så kan 
der opstå forskellige snitfladeproblemer og bureaukrati. Med hensyn til 
juniorklubben, som ser den iflg. Forslaget ud til nu, bortset fra den højere 
forældrebetaling. Bestyrelsen er bekymret for det, mens det anses som både 
ulovligt og uacceptabelt at opkræve beløb til forplejning og materialer, som en 
del af den generelle forældrebetaling. Vi kan som følge af harmoniseringen 
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mede tilfredshed se frem til, at modtage flere midler til klubdriften. Endelig kan 
det konstateres, at ungdomsklubben endnu ikke er afklaret, men af forslaget 
fremgår det, at vi skal modtage samme beløb til drift af ungdomsklubben som 
nu, hvilket må anses som tilfredsstillende. Dog lægges der ikke op til, at 
tildelingen til ungdomsklubben er medlemsafhængig, hvilket jo både kan være 
en fordel og en ulempe. 

 Afslutningsvis indebærer forslaget en meget betydelig reduktion i tilskuddet til 
rengøring(mere end en halvering). Der opereres med kvadratmetertildeling, 
hvilket ikke kan være rimeligt i en gammel bygning, med rigtig mange mindre 
og små lokaler, der ikke er sår effektive at rengøre, som store lokaler med 
mere rengøringsvenlige gulve m.v. 

 Tage udarbejder et forslag til høringssvar, der udsendes til bestyrelsen til 
kommentering m.v.  Dette vil ske senest i starten af uge 44. Høringssvaret 
skal være indsendt elektronisk senest den 1. november. 

 
 
8. Opfølgning på generalforsamling  Og nye vedtægter m.v.   De godkendte vedtægter skal nu ekspederes videre til Skanderborg 

Kommune til godkendelse i byrådet. Men nu er det jo sådan, at vedtægterne 
angiver, at klubben driver fritidshjem og såfremt det nu vedtages, at 3. Klasse 
skal passes i SFO(som foreslået af Familieudvalget) er der jo et problem med 
vedtægterne på dette punkt. Derfor undersøger Tage i kommunen, hvad der 
er mest hensigtsmæssigt at gøre i den aktuelle situation.  

 
 
9. Eventuelt    Alle klubbens medarbejdere deltager tirsdag den 23. November i et fælles 

møde i Skanderborg Kulturhus for pædagogiske medarbejdere for distrikt 
nord i kommunen. Mødets  formål er, at give afsat til, hvordan vi alle kan 
bidrage til at give vore børn et godt liv. 

 
Mødet hævet   Kl. 22,00  Referent:  Tage Nielsen    

  
 
 

 


