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Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse tirsdag den 2 7. marts 2012 kl. 19,00  
Afbud: Rikke Stræde Frandsen, Lasse Ilsø Jensen og Rikke Blank 
1.Referat fra møderne: 
a) Bestyrelsesmødet den 17. januar 2011 
 

 
Referatet godkendt uden bemærkninger 

2.Efterretninger/siden sidst: 
a) Medlemstal, aktuelt : MK:53, JK:175, UK:221 
Forventet Gennemsnit: MK: 59, JK: 183, UK:220
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Økonomi, institution 2012(Medsendt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Økonomi, bar 2012 (medsendt) 
 
 
 
 
 
d) Økonomi, Støttefond 2012(udleveres på mødet) 
 
 

 
Medlemstallene taget til efterretning.  
Det må forventes, at der udmeldes børn i løbet af foråret. Men vi skal forsøge at ”holde” 
mest muligt på børnene, ved at målrette aktiviteter og tilbud til børnene, så vi rammer bedst 
muligt de behov forældre og børn har.  
Det bliver især en udfordring, når forældrebetalingen angiveligt pr. 1.8. 2012 stiger 
betragteligt.  
Klubbens budget er fastsat efter et betydeligt højere gennemsnit end tidligere. Det skyldes 
at det faktiske medlemstal de seneste år har været en del højere end budgetteret. Men i år 
vil vi næppe kunne oppebære det, som følge af den højere forældrebetaling. 
Det forventede antal medlemmer i den nye miniklub er noget højere end antallet i den 
nuværende, da der er 66 elever i alt på årgangen, mod 55 elever i den nuværende 3. 
årgang. 
 
Balance for institutionen gennemgået. 
Balancen viser forbrug for 2 måneder og der er ingen særlige bemærkninger, ud over en 
teknisk fejl i regnearket vedr. kursuskontoen. Denne er nu rettet. Der er ikke p.t. brugt 
penge på kursuskontoen. 
Der er sket en regulering af budgettet på grund af de lavere børnetal end budgetteret. For 
de første 3 måneder udgør denne regulering for mk og jk på nuværende tidspunkt knap 
41.000 kr. Det udgør ikke et budgetmæssigt problem for os, da der er luft i budgettet til en 
nedgang i medlemstallet. Men det er klart, at udviklingen skal følges nøje. 
 
Balance for Baren gennemgået. 
Udviser en pænt overskud på kr. 10.000. Der er dog ikke sket varelager regulering, hvilket 
kan forrykke beløbet lidt. 
Balancen taget til efterretning. 
Vi skal overveje at anbringe nogle af bankindeståendet på en konto, der forrentes bedre. 
 
Balance for Støttefonden gennemgået. Det ser rigtig fornuftigt ud. Overskud p.t. 31.000 kr. 
Der er også et større beløb indestående i bank, der skal anbringes på konto, der bedre 
forrentet.  
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e) Byfest 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) g) Skitur vinterferien 
 
 
g) Sommerture, Sverige, Holland og Stenbjerg 
 
 
 
 
h) Dialogmøde med undervisnings og børneudvalget 
 
 
 
 
i) Musical i samarbejde med skolen, premiere den 18. 
april 
 

Det er lykkedes at skaffe nye sponsorer. Der er nu i alt 20. To er faldet fra, Shell og Ry 
Anlæg. Der var desuden en udfordring med at få Super brugsen  til at fortsætte, men det 
lykkedes. Tre nye er kommet til, 3F Søhøjlandet, AVK International og R2 Group. 
Scanex vil sørge for at de afgående sponsorer fjernes fra bussen og de nye påføres. Det er 
en GRATIS service, og TAK for det!! 
På klubbens hjemmeside er der oprettet en sponsor side, hvoraf det fremgår, hvem der 
sponserer klubbens Støttefond. 
 
Hele byfestkonceptet er i år ændret. Klubben har været involveret tidligere i planlægningen 
og i disse dage lægges sidste hånd på klubbens aktiviteter under byfesten. Udover klubben 
vil en række forældreklasse råd fra skolen står for forskellige aktiviteter. Vi ved endnu ikke 
hvornår, hvilke og hvor mange. Det skal alt sammen koordineres, så vi ikke ”snubler” over 
hinandens aktiviteter. Klubben vil fortsat have telt på pladsen og med café med kage, vafler 
m.v. Noget nyt i år forsøger vi os med at skaffe frivillige, dels til forskellige aktiviteter og dels 
til hjælp med at drive café. I GJUK’s telt vil vi desuden have plancher, der ”beskriver” på 
hvilken måde man kan være frivillig i klubbens dagligdag og til hvilke ting. Der indrykkes en 
annonce om dette i Folkebladet. I samme annonce søges efter frivillige natteravne. 
 
Det var en yderst vellykket skitur til Norge med i alt 24 unge og 2 medarbejdere. Et ungt 
menneske var så uheldig at brække kravenbenet. 
 
I disse dage er der tilmelding til sommerens ture. Sveriges turen (30.6.-6.7.) har nu tilmeldt 
49 børn og der er flere på vej. Ungdomsklubbens tur til Holland er fuld booket med 22 unge 
og 2 medarbejdere. Miniklubbens weekendtur til Stenbjerg finder sted den 27.-29. april. 
Tilmeldinger er på vej i hus. 
 
Det årlige forårs dialog møde med Undervisnings- og børneudvalget holdes i maj måned. 
Tidspunkt var under mødet afholdelse endnu ikke modtaget. Det er så sket i mellemtiden og 
i skrivende stund kan det oplyses, at det holdes den 10. maj kl. 18-19. Sted endnu ikke 
angivet. Kommer senere. Bestyrelsesmedlemmerne bedes afse tid til mødet. 
 
Siden starten af januar har vi i samarbejde med skolen kørt musical projekt. Instruktør er 
Lone Nornes og der er premiere den 18. april på Gyvelhøjskolen i gymnastiksalen. Alle er 
velkomne! 

3.Evaluering af temadagen den 10. marts 2012:  
 Herunder drøftelse af det videre arbejde med 
kontraktmål og indsats. 
Inklusion, rummelighed og frivillighed i klubben. 

 
Fra Rikke Stræde Frandsen(med afbud til mødet) fremføres via sms, at dagen var godt 
planlagt og dagen var meningsgivende. 
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 en god dag, gode og interessante temaer. 
Bestyrelsesmedlemmerne udtrykte alle tilfredshed med dagen og temaerne. Det var gode 
og engagerede oplægsholdere til begge emner. 
Ideer til  det videre arbejde i klubben. 
Lederen og personalet skal i fællesskab beskrive forskellen mellem professionel og frivillig, i forhold til 
opgaver og ansvar. 
Frivillige kan blive  ambassadører for klubben i lokalområdet. 
 
 

4.Godkendelse af GJUK’s regnskab 2011:  
Regnskabet er færdig revideret og indstilles til  
bestyrelsens godkendelse 
 
Endelig gennemgang og godkendelse af regnskabet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisionsprotokollat nr. 51 
 

 
Bestyrelsesmedlemmerne har alle godkendt og underskrevet regnskabet. 
Regnskabet blev gennemgået i detaljer og de enkelte konti kommenteret. I forhold til 
oprindeligt budget er der er merforbrug på ca. 300.000 kr. Imidlertid skyldes merforbruget, 
at der har været betydeligt flere medlemmer indmeldt, end budgetteret. Vi har således fået 
en budgetregulering på + kr. 600.000, og slutter året med et reelt overskud på ca. kr. 
300.000. 
 
Barens regnskab er også godkendt og underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer. Det 
udviser et overskud på kr. 13.500. 
I 2011 donerede baren kr. 275.000 til Støttefonden til medfinansieringen af ny bus. Det har 
altid været sådan, at overskuddet fra barens drift har været hensat på opsparringskonti og til 
frigivelse, når behovet for indkøb af  ny bus indtræffer. Ved den selvejende institutions 
stiftelse i 1981 erklærede den daværende Galten Kommune, at overskud ved salg til 
klubbens medlemmer tilfalder klubben til fri disposition og dermed ikke indgår i klubbens 
øvrige drift og regnskab. Baren har sit eget regnskab. Sådan har praksis været siden 1981. 
Protokollatet gennemgået og efterfølgende underskrevet. 
Bestyrelsen noterer, at revisionen anbefaler – efter at ovenstående praksis har været 
anvendt siden 1981 – nu skal afklares med kommunen. Det skal for god orden skyld 
nævnes, at baren selvfølgelig er en del af den selvejende institution, men med særskilt 
regnskab, der i øvrigt fremsendes til Skanderborg kommune. 
Vi søger sagen afklaret med Skanderborg Kommune. 
 

5.Generalforsamling den 24. april .  
Planlægning af generalforsamlingen 
 
 
 
 

Der udsendes indbydelse pr. post til klubbens forældre, med indkaldelse til 
generalforsamlingen og til det tema-arrangement, der gennemføres i forbindelse med 
generalforsamlingen. Temaarrangementet handler om Galten – et trygt sted at vokse op! 
Der er indlæg fra Rene Stampe-Degn og landbetjent Svend Ovesen og fra klubben. 
Indbydelsen udsendes ugen op til generalforsamlingen. 
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Valg 
 
 
Beretning 
 
 
 
 
 
Arrangement i forbindelse med generalforsamlingen? 
 

Bestyrelsen mødes kl. 18,00 på dagen for generalforsamlingen, såfremt der er indkommet 
forslag til behandling. Henriette  sørger for indkaldelse. Ellers møder bestyrelsen blot kl. 
18,45. 
På valg til generalforsamlingen er Henriette(genopstiller ikke), Rikke Blank(har ikke besluttet 
sig om genopstilling) og Susanne Hvass(genopstiller). 
Bestyrelsens medlemmer opfordres til at ”prikke til” potentielle emner til bestyrelsen, så vi 
kan lykkes med at få nye valgt 
Emner til bestyrelsens beretning drøftedes og Henriette udformer den endelige beretning og 
udsender den til bestyrelsen til kommentering. 
Vi skal i alle de sammenhænge vi kan, opfordre forældrene til at møde op til 
generalforsamlingen. Sporene fra det nyligt afholdt opstillingsmøde på Gyvelhøjskolen(5 
fremmødte)skræmmer. 
Som anført ovenfor, forsøger vi at gennemføre et temaarrangement om Galten – et trygt 
sted at vokse op!. Vi håber det kan ”trække” lidt flere til. 

6.Personale:   
a)Kirsten fratræder ultimo juni 2012  
b) Afdelingsleder/souschef. 
c) )Jobtræningspersoner i GJUK 
Jesper og Mads 
 

 
Kirsten har meddelt, at hun har sidste dag i klubben den 26. juni(MK’s afslutnings aften). 
Herefter afvikler hun ferie og afspadsering og fratræder officielt med udgangen af august. 
Bestyrelsen tilsluttede sig, at Kirstens stilling ikke genbesættes umiddelbart. Der søges 
foretaget konstitueringer på souschef og afdelingslederstillingerne. Klubben kan ansætte 
vikarer i fornødent omfang. 
Når stillingen ikke genbesættes skyldes det den usikkerhed der er omkring klubbernes 
lovgrundlag, tilhørsforhold og ikke mindst virkningerne af den stigningerne i 
forældrebetalingen den 1. august. 
Klubben har i øjeblikket 2 jobtræningspersoner, Mads O. Petersen og Jesper Henriksen. 

7. Eventuelt  
 

Intet fremført 

Mødet hævet  
 
Referent: 

Kl. 22,05  
 
Tage  

 
 
 
 
 
 
 


