
                                                                                                                   

 

 

Referat fra konstituerende møde i GJUK’s bestyrelse  mandag den 11. maj  2009 kl. 19,00  
Afbud:  Mads O. Petersen, Dennis Larsen og Rikke Stræde Frandsen  
 
1. Konstituering:  
a) valg af formand 
b) valg af næstformand 
c) valg af rep. til ansættelsesudvalg 
d) evt. andre valg.(temadagsudvalg) 
 

 
Charlotte Højlund Jensen valgt 
Annette S. Christensen valgt 
Henriette Wæhrens valgt 
Lasse Ilsø jensen og Rikke Stræde Frandsen 

2. Bestyrelsens møder:  
a) fastsættelse af mødedatoer 
 
b) temadag med personalet 
c) fællesmøde med Støttefonden   
d eventuel fastsættelse af andre møder 
 

Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder følgende dag e kl. 19,00:  
Mandag den 15. juni, mandag den 24. august, torsdag den 29. oktober, mandag den 18. januar, 
torsdag den 25. marts. 
Lørdag den 6. marts 2010 
Mandag den 23. november kl. 18,00 hos Annette Siikjær 
Dialogmøde med Familieudvalget mandag den 25. maj kl. 20,00 på Galten Rådhus. 
Generalforsamlingen afholdes 29. april 2010 
 

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 
På mødet den 29. oktober drøftes klubbens kontraktmål for 2010. 

4. Godkendelse af referat fra:  
a) bestyrelsesmødet den 30. marts 2009 
b) generalforsamlingen den 23. april 2009 
 

 
Referatet godkendt 
Referat omdelt på mødet og herefter godkendt. 

5. Efterretninger/siden sidst:  
a) Økonomi og medlemstal, institution(bilag 
udleveres på mødet) 
 
 
 
 
 
 

Balance pr. 30. april omdeltes. Økonomien ser fortsat fornuftig ud. Budgettet er ikke korrigeret for 
den af byrådet besluttede ”1 % indefrysning”, der for GJUK’s vedkommende bliver til kr. 44.000 kr. 
Modsat er budgettet heller ikke korrigeret for en positiv bevilling på kr. 89.000 til særlig indsats med 
opsøgende og udgående arbejde samt kr. 58.000 kr. som tilskud til praktisk hjælp for handicappet 
pige, som vi får i klubben den 1. Juli. Med hensyn til medlemstallene, så har der været mange 
udmeldelser i løbet 2009. Og det er i høj grad 4. klasser, der er udmeldt. Halvdelen af de børn, der i 
sidste skoleår gik i miniklub går ikke længere i klubben. Og det er faktisk ret voldsomt. Med hensyn 
til det forventede årlige og gennemsnitlige medlemstal for 2009 ser til gengæld ud til stort set at 
holde. Det forudsætter, at de børn der nu går i miniklubben fortsætter i juniorklubben efter 
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b) Økonomi, bar(bilag udleveres på mødet) 
 
c) Økonomi, støttefond((bilag udleveres på 
mødet) 
d) Budget 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Sommerture 
 
 
 
 
 
f) Klubbernes dag i Århus og Skanderborg 
 
 
g)Scenen er Jeres 
 
 
 
 
h) Byfest 
 
 
 

sommerferien, ligesom det forudsætter, at der ikke er mange udmelder resten af året. Endelig er en 
vigtig forudsætning også, at de 6. Klasser vi har nu også fortsætter som medlemmer i juniorklubben 
efter sommerferien, hvor de også kan benytte ungdomsklubben. Vi kan konstatere, at der er store 
udfordringer og at der er store forventninger til medarbejdernes kreativitet, engagement. Det er 
vigtigt, at klubben er i stand til at skabe relationer og at fastholde børnene i et positivt fælleskab 
med udgangspunkt i klubben, børnene og klubbens medarbejdere. 
 
Balance for baren udleveret og gennemgået. Ingen bemærkninger. Det ser forunuftigt ud. 
 
Balance for Støttefonden udleveret og gennemgået.  Fondens økonomi er fornuftig og god.  
 
Forhandlingerne om budgettet for 2010 er så småt i gang i kommunen. Det ser ud til, at der også 
denne gang bliver tale om besparelser. I første omgang er der tale om 1 % reduktionen af alle 
udvalgs budgetter. Herudover er der lige nu analyser af forskellige områder, herunder klubområdet 
og klubbernes udgifter i sammenligning med ande kommuner. Heri indgår også overvejelser 
omkring lovgrundlag, forældrebetaling. Det ser med andre ord ud til at blive en stor udfordring at 
fastholde de 6 servicelovsklubber som selvstændige klubber, som vi kender dem i dag. Dette fordi 
et andet lovgrundlag kan tillade højere forældrebetaling og det skønnes også, at der kan spares 
noget på ledelsesområdet, såfrem klubberne bliver underlagt f.eks. skolerne. Intet er som bekendt 
endnu bestemt, men der arbejdes med mange forskellige scenarier. Og vi skal være på vagt! 
 
Miniklubben skal til Stenbjerg i weekenden den 12.-14. Juni og vi håber der bliver tilslutning til turen. 
Og for ungdomsklubben er der annonceret en tur til Heide Park og Holland fra den 1.- 7. August. Vi 
håber også der bliver tilslutning til denne tur, så den kan gennemføres. Derimod er der ikke tvivl om, 
at juniorklubbens sommertur til Sverige kan gennemføres. Der er nemlig tilmeldt 51 børn og alt er 
efterhånden klar til turen, herunder er der lejet bus og klubben i Husqvarna er klar til at modtage os. 
 
GJUK deltog i Klubbernes dag I Århus den 14. Maj med 22 medlemmer og vi vil deltage i 
Klubbernes dags i Byparken i Skanderborg den 4, juni med forskellige aktiviteter. 
 
Onsdag den 13. Maj stod 16 solister og bands på scenen på Bytoften til Scenen er jeres. Det var en 
god eftermiddag, hvor også vejret tilsmilede arrangementet. Der er til arrangementet opnået tilskud 
fra Skanderborg festvalklub og fra kommunens kulturpulje. Alle udgifter forventes derfor at blive 
dækket ind så ingen af de deltagende klubber og Musikskolen selv kommer til at betale noget. 
 
GJUK’s byfest program er klar og der er mange sjov og spændende aktiviteter i klubbens telt i år. 
Desværre er der ikke så mange, der i år ønsker at være GJUK-natteravn i år som tidligere. Dog er 
der en fin dækning torsdag og fredag aften. 
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i)Køb af nye kanoer og ny trailer  
 
 
 
k)Livet i klubben i øvrigt 
 

Støttefonden har nu indkøbt 6 nye kanoer til klubben til en pris af i alt kr. 30.000 kr. De gamle 
kanoer er solgt, incl.trailer for 5.500 kr. 
Klubben har indkøbt en ny kanotrailer til en pris af kr. 13.500. 
 
I øvrigt har der været meget at gøre i klubben i dette forår. Der har også været en del sygdom, 
ligesom flere medarbejdere har været på kursus. 
Desuden har der været en række problemfelter omkring 7.- 8. Årgang på Gyvelhøjskolen, som vi 
har været involveret i. Der planlægges i øvrigt et længerevarende forløb omkring 7. Årgang, hvor 
klubben er med. 
Så har vi afsluttet et succesfuldt musical forløb med skolen og afslutning i miniklubben bliver den 
16. Juni. Og nu er vi ved at udsende breve til alle forældre og børn i både 2. Klasse, 3. Klasse og 6. 
Klasse. 
Den 26. Maj afholdes der informationsaften for 2. Klasse og forældre. Børnene har været på besøg i 
klubben og kommer flere gange. Der finder desuden en overlevering sted af hver enkelt barn, hvor 
også forældre er med i visse tilfælde. 
 

6. Personale  
a) Peter Munk-Pedersen evt. i flexjob 
 

 
Jobcentret i Skanderborg Kommune er i øjeblikket ved at forberede en godkendelse af et flexjob for 
Peter. Fra klubbens side har vi tilkendegivet at vi vil ansætte ham, afhængig af tilskudsbeløb og 
forudsætninger. 
 
Personalet er i gang med et forløb med at drøfte de 6 værdier i personalepolitikken og i forhold til 
klubben i øvrigt. Det går efter planen. 
 
Der afholdes et ”stort” personalemøde den 2. Juni for alle medarbejdere i klubben. Her skal det 
seneste halve år evalueres og de kom 
 

7. Underskrift af revisionsberetning for 2008  
 

Bestyrelsen læste og underskrev KR/BDO’s revisionsberetning for 2008. Revisionen har ikke givet 
anledning til forbehold eller bemærkninger. 

8. Eventuelt  
 

Intet fremført 

Mødet hævet  
 
Referent: 

Kl. 21,45 
 
Tage Nielsen 
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