
                                                                                                                                  

 

 

Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse mandag den  1 9. januar   2009 KL. 19,00 
Afbud til mødet:  
Fraværende til mødet: 

Mads O. Petersen  
Sanne Engkjær 

  
1.Referat fra møderne:  
a) Fællesmødet den 24. november  2008 
b)Bestyrelsesmødet den 20. oktober 2008 
 

 
Referatet godkendt 
Referatet godkendt 
 

2.Efterretninger/siden sidst:  
a) Medlemstal, MK:60, JK:131, UK:149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antallet af medlemmer i klubben er pr. 1. Januar 2009 20 færre end for ét år siden. Vi har 
med andre ord ikke formået at få de børn tilbage eller få nye ind, i forhold til de børn, der blev 
udmeldt p.g.a, prisstigningen den 1. februar 2008. I forhold til antallet af børn i 4.-6. Klasse(i 
alt 195 børn) på Gyvelhøjskolen, så er det ca. 65% af børnene, der går i klub, idet vi også har 
nogle 7. Klasser, der går i juniorklubben.Vi kan ikke sige, at det er dårligere end tidligere.  
Snarere lidt bedre. Og samtidig er prisen for klubtilbud steget ganske betydeligt i forhold til de 
seneste bare 5 år. Det har helt klart betydet, at der fra forældre(og børn) stilles større krav til 
klubbens tilbud og ”service” ligesom forældre i almindelighed (med en høj 
forældrebetaling)forlanger og forventer, at børnene bruger klubben mere. Der er klasser, hvor 
næsten alle børn går i klub og så er der klasser, hvor kun få børn går i klub. Vores 
erfaring(ikke overraskende) fortæller, at der hvor det sociale fællesskab og sammenhold 
fungerer godt, både blandt børnene indbyrdes og mellem børnene og deres skole og deres 
lærere, da ser vi mange børn i klubben, ligesom det også spiller ind om der er et godt 
forældre samarbejde. Derfor er det også for klubben vigtigt, at få det bedst mulige 
samarbejde med skolen op at stå, ligesom klubben skal arbejde på at få skabt dialog med 
både børnene og deres forældre via skolen. Her er alle børnene og her kommer de fleste 
forældre til forældremøderne. Men klubben skal som sådan også selv gøre en selvstændig 
indsats i forhold til at skabe dialog med forældre og selvfølgelig børnene.  
Og så er det meget vigtigt, at klubben og medarbejderne er i stand til at finde lige præcis de 
interesser og ønsker børnene har og dermed tiltrække børnene og gi’dem lyst til at komme i 
klubben.  
Vi må  også imødese udmeldelser af klubben i de kommende måneder. (men skal gøre alt 
hvad vi kan for at undgå det)Sådan er det som regel i forårsmånederne. 
Men klubben skal virkelig op på tæerne for at fastholde og også tiltrække nye børn. Det bliver 
der i høj grad brug for. Bestyrelsen afsluttede en lang drøftelse og refleksion med at tage 
medlemstallene til efterretning. 



                                                                                                                                  

 

b) Økonomi, institution 2008(medsendt) 
 
 
 
 
 
 
c) Økonomi, bar 2008 (medsendt) 
 
 
d) Økonomi, Støttefond 2008(medsendt) 
 
 
 
 
e) Kontrakt 2009 – (medsedt) 
 
 
 
 
f) orientering om budget 2009(udleveres på mødet) 
 
 
 
 
 
 
 
g) Skitur i vinterferien 
 
h) temadag med bestyrelse og personale den 7. marts 
2009 
 
 
 
 

Tage Gennemgik den udsendte økonomiske oversogt pr. 31.12.2008. Den viser, at vi 
nogenlunde holder budgettet for 2008.. Heri er medregnet kr. 200.000 i refusion på vore 
flexjobpersoner. Dette beløb er muligvis højere, hvilket vi først endelig ved udgangen af 
januar måned. Forbruget i 2008 er holdt så lavt som muligt og der er ikke indkøbt nye ting, 
der kunne vente til 2009. Det skyldes jo den aftale om tilbageholdenhed, som vi har indgået 
med direktionen i Skanderborg kommune. Taget til efterretning 
 
Tage gennemgik det udsendte regnskab for baren, der udviser et overskud på kr. 20.795 før 
renter, hvilket er yderst tilfredsstillende. Med renter nærmer overskudet sig kr. 30.000. 
 
Tage Gennemgik regnskabet for Støttefonden for 2008, der udviser et overskud(excl. 
afskrivninger) på kr. 29.086. Hertil kommer renter af ”højrentekonto på kr. 8.456.  
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. Det aftales med Charlotte Højlund Jensen, 
hvornår fondens regnskab skal revideres, idet hun forestår dette også i år. 
 
Den underskrevne kontrakt blev taget til efterretning, idet bestyrelsen konstaterede med 
tilfredshed, at kontrakten  nu indeholder en paragraf om, at GJUK varetager opgaven med 3. 
klasse, som en udliciteret opgave fra Gyvelhøjskolen. Skolens kontrakt har også fået en 
paragraf, der omhandler dette. 
 
Tage omdelte og  gennemgik GJUKs’ budget for 2009, der incl. forventet refusion af løn til 
flexjobpersoner er på godt 5,1. mill kr. Hertil kommer de indefrosne budgetmidler fra tidligere 
år på ca. 815.000 kr. Det er et ganske tilfredsstillende budget for 2009 vi kan agere indenfor. 
Og der er sat rigelige midler af til indkøb af nyt inventar samt til driftsopgaver i øvrigt. Der er 
ikke taget stilling til, hvordan og i hvilket omfang klubbens ”reserver” skal anvendes. Der kan 
eventuelt anvendes nogle penge til legepladsrenovering, eventuelt ombygning/renovering 
indendørs. Endelig er der selvsagt mulighed for at foretage en midlertidig ansættelse. 
 
Klubben sender 14 unge og 2 medarbejdere på skitur til Norge i skolernes vinterferie. 
 
Programmet for temadagen for bestyrelse og personale er nu fastlagt og vil snarest blive 
udsendt. Programmet består af 2 dele; Formiddag om personalepolitik v/ medarbejder fra 
kommunens HR-afdeling. Eftermiddag et tema om ”betweens” v/ konsulent fra 
Ungdomsringen Ulla Andersen- Her bliver der indlagt gruppearbejde. Det sociale 
arrangement om aftenen er ikke endelig fastlagt endnu. Temadagsudvalget inkaldes (af 
Tage) en dag ved 17-tiden, for at få de sidste deltaljer på plads. 



                                                                                                                                  

 

 
l) Dialogmøde med Familieudvalget den 6. januar 
2009 
 
 
 
 
 
j) k) bestyrelsens mødeplan, næste møde er den 16. 
marts  
 
k) Musical projekt i klubben i samarbejde med skolen 
 
 
 
l) generalforsamling i klubben den 21. april 2009  
 
 
 
 
 
 
 
m) GJUK får nye telefonnumre. 
 
 
 
n) overvejelser omkring O’Maleys lukning og klubben 
som evt. ramme for fester 
 
 
 
 
o) opfølgning på legeplads inspektørens rapport 
 
 

 
Charlotte og Anette fra bestyrelsen og Kirsten Andersen og Tage fra ledelsen deltog i 
dialogmødet, der blev holdt på Skanderborg Rådhus. I år konstateredes det, at der var tale 
om et dialogmøde, idet der var en god dialog mellem bestyrelsesmedlemmer og 
Familieudvalget. Desuden udtryktes der tilfredshed med de indlæg, som de 3 klubledere 
fremkom med på mødet, dels om en dag i klubben, værdier i klubarbejdet og et indlæg om 
kriminalitetsforbyggelse. 
 
Bestyrelsen besluttede at flytte mødet den 16. marts til den 30. marts 
 
 
Der er godt gang i musical projektet i samarbejde med Gyvelhøjskolen, hvor op imod 20 
elever fra 8.- og 9. Klasse hver mandag møder op i klubben og forbereder musicalen, der er 
instrueret af Lone Nornes, Århus. Det tegner til at blive yderst vellykket. 
 
Klubbens generalforsamling flyttes til den 23. april.  Den skulle have været afviklet den 21. 
april. Der skal udsendes indkaldelse senest 3 uger før. Det sker derfor med klubbladet for 
april måned. Heri skal beretningen ligeledes med. Deadline for beretningen er derfor den 15. 
marts. I forbindelse med generalforsamlingen søges der lavet et dialogarrangement med 
forældrekredsen omkring ”børneliv i Galten” og med oplæg ved Ulla Andersen, 
Ungdomsringen. Dette som en opfølgning og også et supplement til emnet på vores temadag 
den 7. marts om ”betweens”.  Anette Siikjær spørger Ulla om hun kan/vil. 
 
Klubben får den 1. marts nyt telefonnr. Og bliver tilsluttet Skanderborg Kommunes IP-telefoni-
system. GJUK*s nye hovednummer bliver 8794 2320. Klubben vil med denne overgang til nyt 
system mindst spare kr. 15.000 årligt. 
 
Bestyrelsen finder, at det er en endog meget god idé, såfrem klubben kan medvirke til at 
genskabe en eller anden ramme for unges fester i Galten, efter diskotekets lukning medio 
februar 2009. Bestyrelsen finder også, at det vil være en god idé, såfremt man kan mobilisere 
nogle forældre, der vil bakke det op og deltage også i den praktiske afvikling. Klubben tager 
initiativ til at afsøge mulighederne og overveje, hvordan det i givet fald kan lade sig gøre. 
 
Personalet har netop på mødet mandag gennemgået rapporten endelig og besluttet, hvilke 
tiltag, der skal sættes i værk. Der skulle være taget højde for alle punkter i 
legepladsinspektørens rapport, således, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved 



                                                                                                                                  

 

 
 
 
p) diverse handicap foranstaltninger og indretning i 
GJUK(ekstra punkt) 
 

sikkerheden for børnene i forbindelse med at bruge redskaber og facliteter på klubben 
”grønne” område, herunder gynger og klatrestativer. m.v. 
 
Tage orienterede om bestræbelserne for at få etableret handicapadgang til klubben i kraft af 
siddelift og automatisk døråbner. Dette for at vi skal modtage et barn med 
bevægelseshandicap til sommer. Skanderborg Kommune har nu tilkendegivet at ville betale 
de fysiske ændringer i klubben, hvilket drejer sig om etablering af lift og etablering af 
automatisk døråbner, således at barnet ved egen hjælp kan bevæge sig rundt. Hvad angår 
eventuel praktisk hjælp og bistand til barnet, så er det en sag der skal afklares nærmere med 
kommunen i et samarbejde med skolen. ☺ 

3.Personale:   
a) Afgang: 31.01.2009: Thomas 
Petersen(studerende) 
 
b) Peter Munk-Pedersen, afbrudt uddannelse 
 
 
 
 
 
c) Dennis H. Larsen, barselsorlov 
 

 
Thomas stopper som praktikant i GJUk med udgangen af januar måned 2009-01-24 
 
 
P.g.a. af sit sygdomsforløb, har Peter været nødt til at afbryde sin uddannelse til 
ungdomspædagog på VIA University College. Dermed afbrydes også det revalideringsforløb i 
GJUK, som var sat til at vare i ca. 3 år. Hvad der herefter sker vides endnu ikke. Det 
afhænger af, hvad Peter’s sagsbehandler og de lægelige vurderinger er. Det forventer vi en 
afklaring af ved januar måneds slutning. 
 
Dennis skal være far og forventet fødsel er primo marts. Dennis ønsker at afvikle barselsorlov 
i så lang tid, som reglerne tilsiger, ligesom han i umiddelbart forlængelse af barselsorloven 
ønsker at afvikle ferie. Det betyder, at Dennis vil være væk fra klubben fra fødselstidspunk og 
ca. 4 måneder frem.  

4.GJUK’s regnskab 2008:  
Tidsplan og procedure for afslutningen og 
fremsendelse til kommunen 
 

Klubbens regnskab er næsten afsluttet. De sidste posteringer bogføres ultimo januar 2009. 
Herefter overdrages regnskabet til KR/BDO-revision til revidering.  
Når Revisionen er færdig med det, skal det underskrives af bestyrelsen. Det aftaltes, at tage 
sender en mail når det ligger klar i klubben til underskrift. 

5.Eventuelt:  
 

Intet fremført. 

Mødet hævet kl. 21,30  
 
Referent: Tage  
 
 

 

 


