
               

 

 

Referat fra mødet i GJUK*s bestyrelse mandag den 20. Oktober kl. 19,00 
 
Afbud 
 

 
Sanne Engkjær     Mads O. Petersen deltog i mødet indtil kl. 20,15 
 
En revideret dagsorden, med flere punkter, blev omdelt og godkendt ved mødets 
start. 

1. Godkendelse af referat fra: 
a) bestyrelsesmødet den 25. august 2008 
 

 
Referatet godkendt uden bemærkninger 

2. Efterretninger/siden sidst: 
a) Økonomi og medlemstal, institution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tage gennemgik den udsendte økonomiske oversigt, der viser at vi på løn har 
brugt rigeligt med penge, men at vi p.g.a. stor sparsommelighed i øvrigt, samt 
ekstraordinært store indtægter, ser ud til at ”lande” indenfor budgettets rammer. 
Dog vil der lige indtil der er ”lukket” for bogføring for 2008 være usikkerhed om vi 
helt kan holde os indenfor budgettet. Der er bl.a. en større usikkerhed omkring 
refusionerne for vore fleksjobbere, ligesom der  er nogle lønudgifter for 2007, 
der er bogført ekstraordinært i 2008, og som ikke var kendt, da vi havde 
foretræde i direktionens ”åbne kontor”. Der er derfor al mulig grund til fortsat stor 
tilbageholdenhed med at bruge penge og udsætte alt hvad der kan udsættes til 
2009. Fra 2009 kan vi fortsat regne med at kunne disponere over vores 
opsparing på godt 850.000 kr. 
Med hensyn til medlemstallene, så er der flere ind og udmeldelser i løbet af 
efteråret. Netto ser det ud til at vi ”lander” lidt under budgettet. Men på ingen 
måde alarmerende. Omvendt ved vi, at reaktionen på børn, forældres og unges 
uindfriede forventninger, ofte ses i form af en udmeldelse. Det skal vi under alle 
omstændigheder søge at imødegå via en dialog. 
Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. 



               

 

 

b) Økonomi, bar 
 
 
 
c) Økonomi, støttefond 
 
 
 
 
d) budget 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) takster 2009 

Økonomisk oversigt for Baren gennemgået. Der er på nuværende tidspunkt et 
overskud ekskl. Renter på kr. 18. 461, hvilket er rigtig flot. 
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. 
 
Ny økonomisk oversigt for Støttefonden omdelt og gennemgået(der var udsendt 
en forkert). Oversigten viser et overskud på kr. 14.724, som dog når året er 
omme,  ventes at have rundet kr. 30.000.  
Gennemgangen taget til efterretning. 
 
Budgettet for 2009 er nu godkendt.  Charlotte Højlund Jensen deltog i det 
offentlige møde i Skanderborg den 15. September, afholdt af byråd og direktion. 
Det var en noget ”tam” forestilling. For GJUK’s vedkommende betyder det nye 
budget, at vi får lidt flere penge at drive klubben for, idet harmoniseringen slår 
igennem med 100% den 1. Januar. Med det antal medlemmer vi har p.t. vil det 
betyde et løft i budgettet i forhold til nu med et par hundrede tusinde, men nu 
skal tallene endeligt gennemgås, derefter kender vi det helt eksakte tal. I 
forbindelse med budgettet er der sket en stigning i kompensationen for ”flere” 
børn, fra 50 til 75%, hvilket har været et meget stort ønske og som dermed er 
imødekommet. En anden beslutning i forbindelse med budgettet er, at områder i 
kommunen, hvor Skanderborg ”ligger” over forbruget sammenlignet med andre 
kommuner på f.eks. skole- og institutionsområdet skal der ske en analyse og der 
skal ses på, hvad årsagen hertil er. Hvad det kommer til at betyde, eksempelvis 
på klubområdet vides endnu ikke, men visse politikere mener at vide, at 
Skanderborg Kommune bruger flere penge på klubområdet end andre 
sammenlignelige kommuner. 
 
Klubtaksterne for 2009 falder fra kr. 463,00 til 405, 00 pr. måned i 11 måneder, 



               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) Temadagen den 7. marts 2009 – 
drøftelse af temaer   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) møde med støttefond den 24. november 
2008. 
 
 
 

hvilket giver en månedlig takst(12 måneder) på kr. 371,00. Men modregnes 
GJUK’s bidrag til det enkelte medlems medlemskonto på kr. 75,00 pr. måned i 
11 måneder, er taksten reel KUN kr. 302,00. Dermed nærmer taksten sig den 
der var gældende før kommunesammenlægningen. Det indikerer derfor også, at 
der har været beregnet en for højst takst for 2008, hvor den har været kr. 463,00 
og stod til at stige til ca. 550,00 i 2009. For miniklubben vedkommende stiger 
forældrebetalingen fra kr. 1.000 til kr. 1.047, hvilket svarer til prisstigningstakten. 
Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. 
 
Bestyrelsens repræsentanter i arbejdsgruppen, der skal forberede temadagen er 
Henriette Væhrens og Annette S. Christensen. Fra medarbejdersiden er det 
Tage og Hanne Faarvang. Bestyrelsen ser gerne, at der bruges en del af dagen 
på at drøfte, hvad en god personalepolitik er, og hvordan en sådan skal 
implementeres i klubben. Der tænkes over, hvem der evt. kunne komme og give 
et bidrag til den debat. Ellers skal punktet måske i virkeligheden bruges til at 
drøfte de konkrete ønsker.  
Det andet tema, der kunne være relevant er klubbens pædagogiske arbejde 
med ”Tweens”. Det er et begreb, der fylder stadig mere, både i den offentlige 
debat men også i pædagogiske kredse. Med Tweens menes børn i alderen fra 8 
og  op til 12 år. Arbejdsgruppen om temadagen mødes Torsdag den 30. 
Oktober kl. 19,00 i klubben. 
 
Tage indkalder snarest til mødet, der holdes hos Charlotte Højlund Jensen den 
24. oktober kl. 18,00. Det kommer til at handle om den sædvanlige dagsorden 
og Tage forsøger at få samlet de Støttefondens bestyrelse inden, evt. for at 
drøfte formand for Fonden og for at drøfte fondens situation omkring bussens 
vedligeholdelse(hvis der skal skiftes værksted m.v.) 



               

 

 

 
 
i) øget samarbejde med Gyvelhøjskolen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j) Kontrakt for 2009 
 
 
 
 
k) efterårsferien i GJUK 
 
 
 
l) Legepladscheck i GJUK 
 

Maden til fællesmødet bestilles hos Lillering Skov. 
 
Klubbens samarbejde med skolen – vil efter en drøftelse med skolens ledelse – 
blive søgt udbygget og intensiveret. Det handler især om klubbens samarbejde 
de forskellige teams omkring de enkelte årgange. Det har vi forsøgt at få sat i 
gang tidligere, men uden held. Desuden handler om samarbejdet i det lokale 
netværk omkring børn og unge med særlige behov. Endelig har klubben 
tilkendegivet, at vi gerne vil have et samarbejde omkring den konkret 
undervisning i brudte uger, ligesom vi tilbyder at samarbejde med skolen 
omkring årgangsfester, musicalforløb m.v. 
Endelig har skolebestyrelsen ønsket en drøftelse med klubbens leder på deres 
næste møde den 5. November. Her vil det selvsagt især være miniklubben 
(SFO-3. Klasse) der skal drøftes, idet skolebestyrelsen jo formelt har ansvaret 
for den. Men bestyrelsen vil også i øvrigt drøfte skolens og klubbens indbyrdes 
samarbejde. 
 
Den 1. oktober var fristen for at indsende ønsker til Fagsekretariatet om ønsker 
til kontrakten for 2009. Fra GJUK’s side har vi ikke indsendt ønsker om nye 
kontrakt mål, idet vi har givet udtryk for, at vi langt fra er færdige med en arbejde 
med de mål, der blev fastsat for 2008. 
 
Der har været pænt og flot fremmødet i klubben i efterårsferien. Desuden var 20 
børn med på turen til Bon Bon Land og 10 var med på fisketuren i Lillebælt. 
Ellers intet derudover. 
 
Tage omdelte en netop modtaget rapport fra Gert Olesen, der har gennemgået 
klubben legepladsfaciliteter med henblik på at vurdere sikkerheden. For at sige 



               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
m) forældremøde i miniklubben – forslag 
om forældreråd/forældrekaffe.? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

det mildt – og efter en foreløbig løselig gennemgang – er der forholdsvis mange 
ting, der skal udbedres og som kræver opmærksomhed og overvågning. De 
umiddelbart ”farlige” ting udbedres med det sammen, men der skal tænkes 
nærmere over,  hvordan de lidt større ting gribes an.. Bestyrelsen ønsker at få 
en redegørelse senere om, hvad der er gjort og hvad de videre planer er for at 
øge sikkerheden og fjerne kritikpunkterne i rapporten. 
 
Den 30. september blev der afholdt et meget velbesøgt forældremøde i 
miniklubben. Forinden var alle børnene blevet interviewet af Kirsten eller Hanne, 
hvor børnene er blevet bedt om at forholde sig til en række ting i klubben. Der er 
kommet mange positive tilkendegivelser fra børnene og det kom der også fra 
forældrene. Men der er også en række ting, som forældrene ønsker vi gør mere 
ud af, bl.a. informationen til børnene. Det viser sig, at ofte ved børnene ikke, 
hvad der skal foregå i klubben og det ønsker forældrene vi skal bruge mere tid 
på at formidle videre til børnene. Men vi gjorde også gældende på 
forældremødet fra klubbens side, at vi bestemt også mener det er forældrenes 
opgave – sammen med klubben - at sørge for at børnene ved, hvad der skal ske 
og hvilke ture de kan deltage i. Vi oplever desuden også det fænomen, at 
mange børn går tidligt hjem, som om at de faktisk har et modul, der slutter kl. 
15,00. Det fik vi også drøftet med forældrene. Endelige var der flere forældre der 
ønskede at de eller deres børn kunne få en sms eller en mail, med påmindelser 
eller info mellem klubbladets udgivelsestidspunkter. Det åbner vi nu mulighed for 
som et supplement. 
Fra klubbens side forespurgte vi om forældrene fandt, der kunne være brug for 
eller det var hensigtsmæssigt med et forældreråd til børnene i miniklubben. Det 
var der ikke stemning for. Der var derimod tale om, at der kunne indføres en dag 
med forældrekaffe, hvis der var interesse for det. Bestyrelsen udtrykte, at det 



               

 

 

 
 
 
 
n)livet i klubben og kommende 
arrangementer 
 

skal man være forsigtig med at indføre. Det kan føles som et pres på nogen, at 
de har en forpligtelse til at møde op til det, ligesom det også for klubben måske 
er ”spildte” ressourcer, der rettelig kunne bruges bedre.  
 
Der har været rigtig mange ting i gang i klubben på det seneste og der er rigtig 
mange ting, der især skal ske den kommende tid. Men det er mest ting, der sker 
i mini- og juniorklubben, hvorimod der ikke sker  specielt meget i 
ungdomsklubben, udover at de unge kommer, hygger sig, er sammen o.s.v. 
I juniorklubben har der været overnatning for 40 børn, der er netparty for mere 
end 30 børn, der er Halloweenfest, der er indefodboldturnering i Lemvig, som så 
også er for ungdomsklubben. Men tydeligt, at der er brug for mere aktivitet i 
ungdomsklubben. Der arbejdes lige nu med at få teaterprojekt op at stå i 
ungdomsklubben og de unges seksualitet kommer på dagsorden, når 
Sexualisterne kommer på besøg den 24. November. Men det er i øvrigt svært at 
få de unge til at lave noget, udover at hænge ud, spille computer, lave lidt i 
værkstederne, lave lidt vægttræning o.s.v. Fremmødet er heller ikke 
imponerende. Rikke spurgte om der ikke kunne laves flere pige-relevante ting og 
skrev på stedet en lille liste med forslag. Desuden mente Annette, at det for 
nogen er svært og måske utrygt at komme ned i klubben til ”de store”..  
Det blev foreslået, at klubben skulle holde en aften for 7.-8. Klasser, hvor de 
bliver særligt inviterede og hvor de unge får mulighed for at få en snak med 
medarbejderne og desuden komme med deres ideer.  
Det vurderes, at det faktiske mere er et spørgsmål om, at de uge får øjnene op 
for mulighederne der allerede er i klubben, snarere end at sætte en masse nyt i 
gang. Det er også – vurderes det – et spørgsmål og at være tryg ved at komme 
ned i klubben og frem for alt vide, at der er nogen andre unge i klubben, som de 
har lyst til at være sammen med. 



               

 

 

Klubben besøger de unge i deres klasser på skolen, medbringer en brochure om 
klubben og en indbydelse til en aften i klubben, specielt for 7.-8. Klasserne. (Det 
kan efterfølgende oplyses, at aftenen bliver mandag den 10. November. 

3. Personale 
Personalepolitik 
 

Carsten, Anni og Tage (som parterne i LOKAL MED) skal komme med udspil til, 
hvordan vi kommer videre med personale politikken i GJUK. 
Der vil komme konkrete forslag, som personalet herefter drøfter og som måske 
ikke er færdig drøftet før efter temadagen den 7. Marts 2009 

4. Eventuelt 
 

Intet fremført. 

Mødet hævet 
 
Referent: 

Kl. 21,45 
 
Tage Nielsen 
 

 


