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Bestyrelsesmøde GJUK d. 20. oktober 2020. kl. 17:00 til 19:00. 

 Dagsorden Referat 

1 Konstituering af bestyrelsen, herunder gennemgang af valgperioder.  
Formanden udnævnes til mødeleder.  
 
Aktuelt har vi endnu ikke modtaget kommunalbestyrelsens  
(byrådets) godkendelse på vedtægtsændringerne fra GF. 
 
Bestyrelsen godkender afslutningsvis dette møde at Marianne 
Eriksen benævnes som administrator i henhold til at være en ud af 2 
underskrifter i klubbens bank (leder er den anden)   

Bestyrelsen præsenterede sig for hinanden og 
motiverede sig selv… 
 
Formand: Danny Ibsen 
Næstformand: Jesper F Vase 
 

 Leif Rykker Kommunen. 
 
Administrationen bliver beskrevet som nævnt.  

2 Den aktuelle udviklingskontrakt for 2020. Strukturen kort, antal 
medarbejdere, betydning af status som selvejende klub mv.  
 

 Aktuelle medlemstal 

 Budget. 

 Støtte forening (bus) se pkt. 8 -hvor formanden 
underskriver ny aftale. 

 Corona status 

  

Bilag. 
 
*1:  Mini klub = 59 medl. 
*2:  Juniorklub = 96 medl. (41. 4 kl. )  
*3:  UK = 177. 
Der er opmærksomhed på klasse niveau / antal 
indmeldte…. 
 
* Forventet overskud = 450 – det kan dog 
regulerer sig noget frem til regnskabsafslutning 
ultimo januar 2021. 
 

 Støtteforening gennemgang og 
betydning. Formanden underskriver. 

 

 Orientering om opdelings / 
lokalestrukturen blev taget til 
efterretning med bemærkning om at 
Bestyrelsen havde viden om en 
afspritnings ”maskine” som undersøges 
som indkøb til klubben. Mandag 26/10, 
gennemgang og besøg af sundhedsfaglig 
medarbejder fra  Skanderborg 
Kommune ifht. Generel gennemgang af 
vores procedure mv. 
 
Regulering af åbningstiden opstartes 
senest 1/11. – der udarbejdes et corona 
status skriv til medlemmerne efter 
mandagens gennmgang.  

3 Foto af bestyrelsen 
Udkast til Pressemeddelse 

Formanden udsender en presse meddelelse om 
den nye konstituering. 

4 Invitation til fælles bestyrelsesmøde på Gyvelhøjskolen d. 10/11.20. 
kl.? 
Herunder udkast til oplæg til Gyvelhøjs skolebestyrelse ( bilag 
omdeles)  

Oplæg rettes til 2021 generelt – mødet er flyttet 
til d. 17/11. kl. 17.00. Oplæg til skolebestyrelsen 
ønskes dog hurtigst muligt og gerne til på tirsdag 
27/10. Formanden / Leif prøver at udarbejde et 
perspektiv skriv – ligesom det generelle oplæg 
gennemgåes på kommende personalemøde d. 
26/7. 
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5 Møde datoer for møder i GJUK´s bestyrelse: 
 
Forslag:  
15/1-21 (fredag) 16:00 -18:00  
10.marts 
14. April: generalforsamling –  
på valg : Jesper, Kristian D. samt ungerepræsentanter: Oskar + Silas 
9/6 – konstituering + ordinært møde. 
15/9 
3/12 (fredag) - julemøde 

Der fremkom nyt forslag.  formanden fremsender 
forslag om d. 15/1.21. 
 
Øvrige datoer fastholdes med eller uden 

fødselsdage 😊. 
 
 

6 Uge 27. Sommertur til Samsø for JK – hjemme er alm åbent. Vi håber på afvikling af en god tur – ligesom 
livredder beviser fornyes, hos nogle af de 
medarbejdere som deltager. 

7 Sommerferielukning uge 28 -30 for at personalet kan afvikle 3 uger 
sammen hængende ferie – modtagelse af nye miniklub børn uge 
31.2/8, og alm klubåbent  – Skolen - /hverdagen starter op igen i 
uge 32. ( 9/8.) 

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
uden bemærkninger. 

8 Støtteforening og struktur / formands underskrift på leasings aftale 
2020/2021. 

Danny skrev under. 

 Kort Pause….  

9 Personalerelateret…… Orientering tages til efterretning. 

 
Ref.: GJUK leder er referent. 
 
Referat er godkendt d. 20/10.2020 

 
 
  


