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Referat fra konstituerende og ordinært bestyrelsesm øde i GJUK 
mandag den 31. maj  2010   kl. 19,00 
 
Afbud: Dennis H. Larsen 
 
1. Konstituering:  
a) valg af formand 
b) valg af næstformand 
c) valg af rep. til ansættelsesudvalg 
d) evt. andre valg. 

 
Henriette Wæhrens valgtes 
Lasse Ilsø Jensen valgtes 
Rikke Stræde Frandsen valgtes 
Til arbejdsgruppen for den fælles temadag valgtes Marianne Hvass og 
Henriette Wæhrens 
 

2. Bestyrelsens møder:  
a) Forslag til fastsættelse af mødedatoer 
17. juni, ? 12. august, 25. oktober, 17. januar, 14. marts. 
b) temadag med personalet, 5. marts 
c) fællesmøde med Støttefonden 25. november 2010 Hos Klaus  
Hansen 
d eventuel fastsættelse af andre møder 
Generalforsamling 26. april. 

 
Bestyrelsens møder fastlægges således: 
17. juni, 11. august, 25. oktober, 17. januar, 14. marts 
Tidspunkt for temadag med personalet afventer næste møde. 
Fællesmødet afholdes den 25. november. 
 
 
Generalforsamlingen afholdes den 26. april 2011. 

3. Bestyrelsens arbejdsform  
- hvilke ønsker/krav har bestyrelsen til arbejdet og mødeformen. 

 
Bestyrelsen ønsker, at Tage udfærdiger dagsorden og sørger for referat  
Fra møderne. 
Dagsorden udsendes ca. 1 uge før mødet og punkter, der ønskes en 

god uges tid før mødet. Bestyrelsen ønsker at være velorienteret om 
klubbens daglige drift, pædagogiske indsats og arbejde og også om 
økonomien 

 ønskes også afsat tid til mere overordnede debatter, gerne med aktuel  
baggrund i klubbens arbejde. Møderne afsluttes senest kl. 22,00 
  

4. Godkendelse af referat fra:  
a) bestyrelsesmødet den 25. marts 2010 
b) generalforsamlingen den 29. april 2010 

 
Referatet godkendt. 
Referatet godkendt. 

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

 
Tage omdelte balance for klubbens økonomi og bilag vedr. medlemstallet 
for indeværende år. Bilagene gennemgået og det konstateredes, at 
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b) Økonomi, bar(bilag udleveres på mødet) 
 
 
c) Økonomi, støttefond((bilag udleveres på mødet) 
 
 
d)Ny bus 
 
 
 
 
 
 
 
e) Sommerture, Stenbjerg den28.-30.5., Sverige 26.6. – 2.7.(68 børn og 6 
voksne), og Tyskland/Holland 31.7. – 6.8.2010, 22 unge og 2 voksne. 
 
 
 
 
 
 
f) Klubbernes dag i Århus(7.5.) og Skanderborg(10.6.) 
 

økonomien ser rigtig fornuftig ud. Forbrug i % passer til årets gang. Der er 
desuden sket en række budgetreguleringer på baggrund af flere indmeldte 
børn. Der sker en regulering hver måned og for miniklubbens 
vedkommende er budgettet reguleret med + kr. 34.114 og for 
juniorklubben med + kr. 86.875. Hertil kommer kr., kr. 34.000 til praktisk 
hjælp og bistand til handicappet barn. Endelig er klubbens budget 
reguleret med omkring 1,5 mio. kr. vedr. overførsler fra tidligere år. 
Medlemstallet er i miniklubben faldet i foråret nu til 57 børn mens 
juniorklubben faktisk er svagt stigende. Det ser desuden ud til, at 
børnetallet i klubben for hele året vil ligge væsentligt over budgettet, da vi 
forventer omkring 75 nye børn i miniklubben pr. 1. august. 
Alt i alt et yderst tilfredsstillende resultat og forbrug indtil videre. 
 
Balance for ”baren” omdeltes og gennemgået. Foreløbigt overskud knap 
12.000. 
 
Balance for støttefond omdelt og gennemgået. Foreløbigt overskud godt 
kr. 28.000.  
 
Bestræbelserne for at finde en ny bus til klubben udfoldes i øjeblikket. Det 
er ikke nogen let sag at find en bus i den størrelse og med den 
bagagekapacitet som vi ønsker, og desuden en bus, der er godkendt til 
kørsel i de kommende miljøzoner. Busser der opfylder alle disse 
forudsætninger er meget dyre. Men arbejdet med at finde en passende 
bus fortsætter ufortrødent. Thomas Søgaard og Støttefondens bestyrelse 
arbejder ihærdigt på sagen. 
 
Miniklubben har i weekenden den 28.-30. maj været på en vellykket 
weekendtur til Stenbjerglejren med 20 børn. 
Juniorklubbens sommertur (med 68 børn og 6 voksne) til Sverige finder 
sted den 26.6. – 2.7.  Der er store forventninger til turen. 
Ungdomsklubbens tur til Tyskland og Holland (for 22 unge og 2 voksne) 
finder sted fra den 31.7. – 6.8. Også til denne tur er der store 
forventninger. 
 
44 medlemmer fra klubben deltog i Klubbernes Dag i Tivoli Friheden i 
Århus og en gruppe skal også deltage Skanderborgs Klubbernes Dag i 
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g)Scenen er Jeres 
 
 
 
h) Byfesten 
 
 
i) Besøg fra Sverige i uge 24 
 
 
 
k)Livet i klubben i øvrigt, Teater afsluttet, afslutning MK den 22.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
l) Dialogmøde med Undervisning og børneudvalget den 17.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byparken den 10, juni. Her skal klubbens deltage med badge bod og 
sælge forskellige forfriskninger. 
 
Et meget vellykket arrangement Scenen er jeres” blev afviklet på Bytoften 
den 26. maj. Der var rigtig mange optrædende i år og alt gik som det 
skulle. Et rigtigt godt og traditionsrigt arrangement. 
 
Årets byfest i GJUK’s telt blev også en god succes. Der er ingen tvivl om, 
at klubbens tilstedeværelser er yderst vigtigt og velset af forældre, børn og 
unge. Også klubbens Natteravne-indsats er rigtig godt.  
Besøget fra Sverige er desværre aflyst, da fritidsgården i Husqvarna ikke 
kunne samle fornøden tilslutning til turen fra deres børn og unge. Det er 
rigtig ærgerligt. Vi håber det kan blive en anden god gang. 
 
Forårets musicals er afsluttet og opført med stor succes. God oplevelse og 
også god PR omkring det. Der har i øvrigt været megen aktivitet i klubben  
hele foråret. Det har både omfattet udendørsaktiviteter og også 
værkstedsaktivitet, med mange deltagere. 
Den 22. juni afholdes den årlige afslutning for miniklubben med børn og 
forældre. 
Der er også i øvrigt i juni måned højt aktivitetsniveau bl.a. med ude uge og 
forskellige arrangementer. 
 
Henriette, Lasse og Rikke Stræde Frandsen deltog i dialogmødet. 
Derudover deltog Tage. Det meste af mødet gik med, at formanden for 
udvalget  Frands Fischer  fortalte om udvalgets prioriteringer og udvalgets 
arbejde med udviklingsmål og budget. Han ville dog ikke løfte sløret for, 
hvilke konkrete overvejelser udvalget har gjort sig med hensyn til 
besparelser på klubområdet. Dog oplyste han, at han forventede at 
udvalget ville bruge nogle af de forslag, som klublederne selv er kommet 
med, bl.a. at flytte klubbernes lovgrundlag fra dagtilbudsloven til 
Folkeskoleloven og dermed lægge klubberne under skolernes ledes. Det 
blev kraftigt tilbagevist, at det er klubledernes forslag/anbefaling. 
Tværtimod! Klublederne har derimod kun sagt, at vi selv ønsker at 
udmønte de eventuelle besparelser, der måtte ramme klubområdet. 
Der var en del debat om det, men ellers blev der aldrig rigtig gang i det 
man kan kalde en dialog. 
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m) budget for 2011 
 
 
 
 
 
 
 
n) ny indkøb og bygningsomforandring. 
 
 
 
 
o) arbejdet med ny og fælles klubvision. 
   

GJUK’s bestyrelsesmedlemmer forlod således dialogmødet uden at være 
blevet meget klogere. 
 
Den 14. juni offentliggøres byrådets spareforslag, der herefter vil være 
offentlig og i høring frem til medio august. 
Det forventes, at forslaget bl.a. indebærer nyt lovgrundlag, så der kan 
opkræves mere i forældrebetaling. Det må vi så forholde os til og 
argumentere imod med de midler vi har til rådighed. Det vil nemlig 
ødelægge klubbernes grundlæggende og vigtige forebyggende funktioner, 
da det vil vende ”den tunge ende nedad”.  
 
Klubben har igangsat et ombygningsprojekt ved 
indgangen/bar/computerum. Derudover foretages der en lang række 
nyindkøb i alt samlet til op imod 425.000 kr. Af det overskud, som klubben 
har oparbejdet. 
 
Klubberne i Skanderborg Kommune har siden januar måned arbejdet 
sammen om at finde frem til en fælles klubvision, der nu er blevet til; 
”Klubberne i Skanderborg Kommune – energi og lyst til HELE LIVET”. 
Nu starter så arbejde med at lave målsætninger og indsatsområder. 
Det vil vi høre nærmere om, når dette arbejder skrider frem. 
 

6. Personale  
a) Simon 
b) Cille i jobpraktik 6 måneder 
 
c) ny løn 
 
 
 
d) APV og MUS 

 
Simon er nu ansat fast fra den 15. juli i 35 timer ugentligt. 
Cecilie Jepsen på 22 er startet  i støttet job forløb i GJUK 6 måneder. Hun 
arbejder med kreative aktiviteter, primært i systuen. 
Ny løn er færdigforhandlet. Der er givet i alt 10 løntrin, bl.a. til funktioner i 
teams og koordinationsopgaver i forhold til skolen. Der er desuden givet et 
løn løft til afdelingsleder og souschef og så er der givet frihed på jule- og 
nytårsaftensdag med løn. 
Der er udarbejdet APV (elektronisk) via ”AM-online” og så er der afviklet 
en godt forløb med MUS samtaler.  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

7. Underskrift af revisionsberetning for 2009  
 

Bestyrelsesmedlemmer underskrev revisionsprotekollen. Charlotte og 
Anette fra tidligere bestyrelse mangler at underskrive. Det sørger Tage for 
sker. 
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8. Eventuelt  
 

Tage orienterede om overvejelser omkring klubbens 
informationsplanforme, herunder klubblad, hjemmeside, Facebook, sms, 
Skolekom.dk, BLOG m.v. 
Ingen beslutninger truffet. 
 
Næste møde afholdes torsdag den 17. juni kl. 19,00 i GJUK 

 
Mødet hævet: 
 
Referent: 

 
Kl. 22,00 
 
Tage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


