
 

 

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE 
I GJUK’s BESTYRELSE MANDAG DEN 3. DECEMBER KL. 16,30 I GJUK 
 
Afbud til mødet: Sanne Engkjær 
 
 
Dagsorden: Referat: 
1. Godkendelse af referatet fra mødet den 22. oktober 
2007 
 

Referatet godkendt uden bemærkninger 

2. Byrådets vedtagelse af klubstruktur og 
harmonisering. 
- Der orienteres om byrådets vedtagelse og 
konsekvenserne heraf gor GJUK. 
 

Byrådets beslutning om klubstruktur og harmonisering drøftet. Tage gennemgik 
beslutningen og de forventede konsekvenser: 
Miniklubben nedlægges og der oprettes en SFO for 3. klasse, der stadig skal have til 
huse i GJUK, men med en forældrebetaling på kr. 1.000 pr. måned i 11 måned. 
Juniorklubben fortsætter under Dagtilbudsloven, men med en væsentlig højere 
forældrebetaling på kr. ca. kr. 545 pr. måned i 11 måneder, hvilket er knap 300 kr. mere 
end i dag. 
Det er desuden besluttet, at harmoniseringen højst må medføre -/+ 5% i 2008 og fuld 
implementering fra 2009. Det betyder bl.a., at den forventede forøgelse af GJUK’s 
budget til juniorklubben på omkring 1 mill. Kr.  først kommer i 2009 med fuld styrke.  
Den budgetmæssige stigning for juniorklubben er beregnet på baggrund af antal 
indmeldte den 5. september 2007 på 152. Falder medlemstallet vil beløbet være 
forholdsmæssigt mindre, idet det fortsat er det gennemsnitlige antal medlemmer, der 
afgør hvordan budgettet beregnes.  
Beslutningen i byrådet indebærer bl.a. også, at der vil ske en mindre stigning i budgettet 
til rengøring, ligesom der er afsat et årligt beløb til legeplads, hvilket der ikke var 
tidligere. 
Derimod er ungdomsklubbens forhold endnu ikke afklaret, men så vidt vides arbejdes 
der med en model, hvor tildeling sker uafhængigt  af antal indmeldte, men derimod 
baseret på antal an unge i skoledistriktet, der går i 7.-9. klasse. Samt antal 
åbningsaftener i klubben. Den model vil, i forhold til nu, medføre en mindre tildeling til 
GJUK’s på hen ved kr. 400.000 kr. årligt. Til gengæld er der ikke krav om opkrævning af 
kontingent/forældrebetaling. 



 

 

GJUK’s bestyrelse er stærkt bekymret for konsekvensen af den store stigning i 
forældrebetalingen, ligesom man stiller spørgsmålstegn ved om der er indregnet 
forældrebetaling af ikke lovlige udgifter til eksempelvis støtte til udsatte børn og 
konsulentopgaver. Denne sag forfølges fortsat. 
GJUK’s bestyrelse vil følge  udviklingen nøje den nærmeste tid. 
 

3. Eventuelt. 
 

Tage orienterede om sagsgangen vedr. nye vedtægter. 
Tage orienterede om, at forhandlingerne om ny løn 2007 er afsluttet. 
Næste møde i GJUK’s bestyrelse er mandag den 28. januar 2008 kl. 19,00 
 

 Mødet sluttede kl. 17,40. 
 
Referent: Tage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


