
                                                                                                                                   

 

 
Referat fra mødet i  GJUK’s bestyrelse mandag den 2 5. august 2008 kl. 19,00  
 
Afbud Henriette Wæhrens 
1.Godkendelse af referatet fra mødet den 
9.6.2008 

Referatet godkendt 

2.Efterretninger/siden sidst:  
a) medlemstal, MK:58 JK:141UK :148 
 
 
 
 
b) økonomi, institution(medsendt) 
 
 
 
 
 
 
c) økonomi, bar(medsendt) 
 
d) økonomi, Støttefond(medsendt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) kontraktmål i Skanderborg  
Kommune(medsendt oversigt) 
 
 
 

 
Der omdeltes en ny og revideret oversigt over antal medlemmer i GJUK, idet der siden dagsordenens 
udformning er sket nogle få ændringer. Medlemstallene pr. 1. september er herefter således:  
MK: 61, JK: 144, UK: 151. Såfremt medlemstallet kan fastholdes på dette antal og i det mindste ikke 
bliver gennemsnitligt mindre i 2008, kan vi indfri det i budgettet forudsatte medlemstal, hvilket betyder 
at budgettet kan fastholdes. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med 
situationen. 
Tage omdelte regnearket vedrørende budget og forbrug pr. 31. juli 2008. P.t. tegner der sig et mindre 
overforbrug, idet der er 38,66 % tilbage af budgettet, mens der er 41,66% tilbage af året. Imidlertid er 
der i de første 7 måneder af året afholdt forholdsvis større udgifter til forskellige formål, herunder 
multibanen, udendørsanlæg, pensionsudgifter for tidligere år, efterregulering af leder løn tilbage fra 
1.1.2007 samt regulering af løn fra 1.4. 2008 i forhold til den nye overenskomst. Det betyder, at der 
resten af året ikke vil være så store månedlige udgifter som indtil nu. Derfor vurderes det, at der kun 
bliver tale om en mindre overskridelse. 
Regnskab for baren omdelt og gennemgået. Der er p.t. et overskud på godt kr. 17.000, hvilket er 
yderst tilfredsstillende. 
Støttefondens regnskab omdelt og gennemgået. Her er der p.t. et underskud på kr. 494,23. Dette 
skyldes bl.a. forholdsvis store vedligeholdelsesudgifter, men det skyldes også, at der er betalt 
forsikringer for 2 år i 2008, idet der ikke blev opkrævet i 2007. Det forventes dog, at regnskabet 
”lander” på et overskud på ikke under kr. 25.000. I forbindelse med de nye Fondsbestyrelse er det 
aftalt, at den skal indkaldes til et møde, hvor de nye medlemmer kan blive sat ind i ”arbejdet”. Desuden 
er det aftalt, at Skovby Lastvognsservice skal overtage servicering og vedligeholdelse af bussen, det 
det angiveligt kan ske på yderst gode betingelser. Dog skal disse betingelser/vilkår nøje vurderes 
inden aftale indgås. 
Notat fra Skanderborg Kommune vedr. kontraktmål og ABC vedr. kontraktstyring i Skanderborg 
Kommune. Notaterne beskriver Skanderborg kommunes kontraktmål samt de politiske målsætninger til 
kommunens kontraktholdere. Desuden beskrives hvordan kontraktstyringen håndteres i og af 
kommunen. Notaterne taget til efterretning.  
 



                                                                                                                                   

 

f) Orientering om budget år 2009 - hvor står 
vi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) sommeren i GJUK 
 
 
 
 
 
h) Ture i sommerferien 
 
 
 
 
 
i)Ture i efteråret 
 
j) klubprofilering 
 
k) Klublivet i øvrigt 
 
 
 

I øjeblikket er byrådet i gang med at udarbejde budgettet for 2009. Før sommerferien arbejdede 
udvalgene med budgetterne og af Familieudvalgets indstilling kan det konstateres, at der lægges op til 
store besparelser på skole, klub og dagsinstitutionsområdet samt på indsatsen til børn og unge med 
særlige behov. For klubområdet specifikt er der lagt op til, at der af den særligt afsatte pulje skal 
fjernes kr. 750.000. Det vil, iflg. Notatet fra fagsekretariatet betyde, at der i områder med særlige 
sociale og kriminalpræventive behov vil ske en mindre indsats. Det ser ud til at kommunen også 
generelt set mangler penge for at få budgettet for 2009 til at hænge sammen. Der er ikke bebudet 
yderligere besparelser eller andre tiltag, der vil forringe klubområdet udover det allerede kendte. 
Derimod arbejdes der med at ændre reglerne om reduktion i henhold til ”demografireglen” til 75 
procents kompensation i stedet for den vedtagne 50%. Derudover afslører budgetforslaget, at 
forældrebetalingen i servicelov klubberne skal sænkes fra de nuværende 463 kr. til 397 kr. pr. måned i 
11 måneder. I miniklubben er forældrebetalingen fastsat til kr. 1.047. Det er fortsat betalingsfri for 
ungdomsklubben. Til drift af juniorklubben forventes netto kr. 450.000 mere i 2009 og for 
ungdomsklubben hæves beløbet til driften af ungdomsklubben fra kl. 627.000 til kr. 633.000. 
Bestyrelsen afventer med spænding de kommende budgetforhandlinger. 
Der har også denne sommer været rimeligt fremmødet i klubben og der har været børn til pasning i 
miniklubben hver dag. Der har også været acceptabelt fremmødet af de øvrige børn og unge i junior- 
og ungdomsklubben. Alle tilrettelagte sommerferieaktiviteter er blevet gennemført, bortset fra 
overnatning i telt på klubbens område. Der har været stort set fyldt op på alle ture og arrangementer. 
Derimod har der ikke i år været deltagelse af ikke-medlemmer i klubbens åbne sommerferieaktiviteter, 
selvom vi har indgået med 3 aktiviteter i den kommunale fælles folder. 
Der har været en meget vellykket tur til Sverige for juniorklubben. Der var 44 børn og 5 medarbejdere 
med på turen, der forløb rigtig fint og stort set uden nogen problemer. Der var også et rigtig godt 
forhold til børn og unge fra området hvor fritidsgården, som vi boede i, var beliggende, Öxnehaga i 
Husqvarna i Jönköping kommune. Vi blev rigtig god modtaget der og havde fine forhold under opholdet 
i fritidsgården. Vi blev i øvrigt budt velkommen tilbage, ligesom vi inviterede fritidsgården til at besøge 
os i Galten. 
Der afvikles en tur til Heide Park og holiday camp den 12.-14. September for ungdomsklubben(den er 
allerede fyldt op). Desuden laver vi nogle ture i efterårsferien, hav fisketur og tur til Bon Bon Land. 
Folderne for vore 3 klubber er lidt forsinket i år, men er nu færdige og sat i trykken. De vil så blive 
omdelt på skolen i nær fremtid samt udleveret til miniklubbens forældre. 
Der er god gang i klubben og mange nye børn, herunder også flere nye JK-medlemmer. Det går også 
fint med den nye åbningsaften for juniorklubben om torsdagen. Der har ikke været helt tilfredshed med, 
at der til gengæld er lukket torsdag aften i ungdomsklubben, hvilket jo er meget forståelig. 
 



                                                                                                                                   

 

l) Bestyrelses og personaleoversigt 
medsendt 
 

Taget til efterretning. 

3.Personale : 
Personalepolitik: 
 
 
 
 
Afgang: 
 
Jubilæum: 

 
Skanderborg Kommunes nyligt vedtagne personalepolitik taget til efterretning. Den baserer sig på 
værdier, snarere end regler go retningslinjer. Det er derfor meningen af de enkelte arbejdssteder skal 
omsætte værdierne i en lokal personalepolitik. Derfor vil sagen blive drøftet på personalemødet den 
16. September. Herefter vil der blive udarbejdet et konkret forslag til personalepolitik og evt. regler, der 
bliver forelagt GJUK’s bestyrelse til vedtagelse. 
080831: Simon Bøcker 
Desværre var der ikke budgetmæssig mulighed for at forlænge ansættelsen af Simon. 
010908: Kirsten Andersen 25 års jubilæum 
Kirsten bliver behørigt fejret og markeret den 1.september, men der bliver ikke nogen offentlig 
reception, da Kirsten ikke har ønsket det. 
 

4. Eventuelt. 
 

Intet fremført 
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 20. oktober kl. 19,00 

 
Mødet hævet  
 
Referent: 

 
Kl. 21,45 
 
Tage Nielsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


