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Beretning for året 2009/10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gjuk er i år kommet ud med det 
største overskud nogensinde. 
Klubben har derfor efterhånden 
en meget stor opsparing. Der er 
derfor planer om større investe-
ringer, renovering af inventar 
samt omforandringer af bar og 
computerrum. Desuden er det 
vores intention at kunne håndtere 
større besparelser og medlems-
nedgang uden at være nød til at 
reagere med afskedigelser. 
 
Budgettet er i 2009 på godt 5,1 
mill. kr. og sammenholdt med de 
forventede driftsudgifter ser det 
ganske tilfredsstillende ud. Gjuk 
har ligeledes de indefrosne bud-
getmidler fra tidligere år. Dog skal 
vi være meget opmærksomme på 

at såfremt medlemstallet ikke hol-
der kan vi få problemer med at 
overholde budgettet. 
 
Kontraktmålene mellem Gjuk og 
Skanderborg Kommune er opsø-
gende arbejde, arbejdet med 
rummelighed, inklusioner og rela-
tioner, ligesom det er et mål på 
kommunalt plan at medvirke til at 
nedbringe sygefraværet. 
 
Gennemførelsen af det opsøgen-
de arbejde og udarbejdelsen af 
handlingsplanen er iværksat sam-
men med det lokale SSPnetværk 
omkring Gyvelhøjskolen.  
 
Bestyrelsen har deltaget i et fæl-
lesmøde med Gyvelhøjskolens 
bestyrelse, Galten-FS samt præ-
sten fra Galten Kirke. På mødet 
aftalte vi at vi skal huske at sam-
arbejde omkring børn og unge i 
Galten samt mulighederne for at 
lave fælles arrangementer. Det 
blev endvidere aftalt at vi, inden 
vi mødes igen, skal drøfte hvor-
dan vi kan bruge hinanden. 
 
Der har også været afholdt nogle 
dialogmøder på Skanderborg 
Rådhus for bestyrelser og ledere i 
klubberne i Skanderborg Kommu-
ne. 
 

► 

GJUK’s formand 

Charlotte Højlund Jensen 



Juni, juli & august 2010 No.  6, 7 & 8 

24 

Bestyrelsen har igen i år deltaget i 
den årlige temadag med klubbens 
personale. I år var temaet trivsel 
på arbejdspladsen. Vi havde en god 
og udbytterig dag og vi er i besty-
relsen enige om at trivsel er meget 
vigtigt, da personalet jo er klub-
bens største aktiv. 
 
Vi vil gerne takke støttefonden der 
har indkøbt 6 nye kanoer til klub-
ben. Klubben har indkøbt trailer 
hertil. Vi vil endvidere gerne takke 

Lions Club der har doneret 15 nye 
redningsveste og nye padler til en 
værdi på ca. kr. 11.000. 
 
Galten, den 29. april 2010 
å bestyrelsens vegne 
Charlotte Højlund 
Formand for Gjuk 

GJUK’s bestyrelse 2010/2011: 
Efter generalforsamlingen i GJUK den 29. april 2010 ser bestyrelsen frem til april 
2011 således ud: 
   Susanne Hvass 
   Rikke Blank 
   Henriette Wæhrens  
   Rikke Stræde Frandsen 
   Lasse Ilsø jensen  
Personalerep.:  Dennis H. Larsen 
Medlemsrep.:  Mads O. Petersen 
 
Bestyrelsens første og konstituerende møde afholdes mandag den 
31.  
maj og derfor når resultatet af dette møde ikke at komme med i dette 
blad. Det må vente til efter sommerferien. Det vil dog kunne ses på 
GJUK’s hjemmeside www.gjuk.dk 

Mads O.  
Pertersen 

 

 

Dennis H. 

Larsen 

Rikke Stræde 

Frandsen 

Henriette 

Wæhrens 

Lasse Ilsø 

Jensen 

Susanne 

Hvass 

Rikke Blank 

Fo
to
gr
af
 p
å 
ve
j 

Fo
to
gr
af
 p
å 
ve
j 



Juni, juli & august 2010 No.  6, 7 & 8 

25 

Året 2009, som der er blevet af-
lagt beretning og regnskab for 
ved generalforsamlingen den 29. 
april, er første hele år, hvor klub-
området i Skanderborg Kommune 
har været fuldt og helt harmonise-
ret. Det har betydet, at vi i GJU 
har fået forøget tildelingerne til 
driften af klubben, mens andre 
klubber i kommunen er blevet re-
duceret i tildeling. 
Derfor har vi også i GJUK opar-
bejdet et betragteligt overskud, 
der står til overførsel og brug i de 
efterfølgende år. 
Når dette er en realitet skyldes 
det bl.a., at vi har været meget 
tilbageholdende med at bruge 
den forøgede ressource og der-
med omsætte den til flere ansæt-
telser af personale eller andre 
permanente udgifter.  Vi har dog 
forøget personalet med sammen-
lagt en medarbejder. 
Vi har besluttet at klubbens loka-
ler skal undergå en omforandring 

ved indgangen for at skabe mere 
åbenhe3d og mere lyse og venli-
ge adgangsforhold. Det er noget 
vi forventer at gå i gang med 
snart. 
Derudover vil en del af den op-
sparede kapital blive anvendt til 
at købe nye inventar, bl.a. til køk-
ken, computerrum og også fler 
enye ting til brug udendørs. Vi 
regner med at anvende op imod 
kr. 500.000 til disse formål. Heref-
ter er der stadig penge tilbage og 
da vi ved vi står foran nye og flere 
driftsbesparelser, skal disse ind-
gå som en buffer for klubben, så 
vi har en fornuftigt reaktionstid i 
forhold til eventuelle opsigelser af 
medarbejdere, tvunget af eventu-
elle besparelser. Desuden er 
klubben meget sårbar overfor 
stigninger i forældrebetalingen og 
derfor vil en stigning umiddelbart 
medføre udmeldelser fra klubben. 
Det er en årelang erfaring vi har. 

► 

 
Medlemstal i GJUK 2009:          

              

Klub jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec 
I 
ALT: 

              

MK 60 60 60 61 61 60 122 67 71 72 71 71 69,7 
JK 131 128 124 120 114 111 111 154 151 149 147 153 133 

UK 149 149 139 139 137 137 161 159 160 162 159 161 151 

IALT 340 337 323 320 312 308 394 380 382 383 377 385 353 
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Og i 2009 oplevede vi også dette, 
da forældrebetalingen sted ved 
årsskiftet. Hele foråret 2009 var 
der udmelder af  juniorklubben. 
Derimod lykkedes det os at fast-
holde antallet i miniklubben og de 
fortsatte i stort tal også i junior-
klubben efter sommeren 2009, 
lige vi fik en kraftigt forøgelse af 
antallet af børn i i miniklubben og-
så i 2009, ved skolestart. Og det 
medførte, at klubben fik en klæk-
kelig positiv efterbetaling for 2009 
på næsten kr. 300.000 kr. Dette 
har selvsagt også bidraget til det 
positive regnskabsresultat for 
2009. 
 
Som det har fremgået af klubbla-
det igennem hele året og som 
børnene og de unge forhåbentligt 
har fortalt om, så har der været et 
højt aktivitetsniveau  i 2009. Det 

er fortsat også her i 2010. Det er 
vi meget tilfredse med og det ser 
det også ud til at klubbens børn 
og unge er.  
 
Klubben bidrager således til at gi-
ve børn og unge i Galten og om-
egn gode rammer og skaber net-
værk, er til rådighed, giver dem 
råd og vejledning og ikke mindst 
gennem de mange aktiviteter der 
foregår i og omkring  klubben, ud-
fører et vigtigt stykke inkluderende 
og forbyggende arbejde. 
klubarbejdet, arbejdet med børn 
og unge ved at skabe gode ram-
mer, at vise tillid, nærvær og aner-
kendelse er noget af det vigtigste 
vi kan gøre. Det er en fantastisk 
vigtig opgave og rolle for klubben 
og klubbens medarbejdere. 

► 
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Vi vover også den påstand, at det-
te arbejde er en rigtig god og for-
nuftig investering i fremtiden. Det 
kan vi  direkte  konstatere, når vi 
ser hvordan det trods alt går godt 
for de fleste børn og unge. Også 
de, som har brug for en særligt 
indsats og hjælpende hånd formår 
at komme frem og gøre sig gæl-
dende. Det er frugten af arbejdet 
og det er motivationen for at fort-
sætte. At sætte sig spor og at gøre 
en forskel for børn, unge og deres 
forældre. 
Det er det, der er hele klubbens 
idé og eksistensberettigelse. Det  
netop det vi gør  i klubben. Og vi 
skal hele tiden forsøge at gøre det 
bedre og finde nye veje, løse flere 
opgaver og bidrage til at give end-
nu flere børn og unge et godt liv i 
deres barndom og i deres ung-
dom. Det er jo også fundamentet 
til deres eget liv videre i voksentil-
værelsen. 
 
Dette klubarbejde er så vigtigt, så 
nyttigt for så mange! 
Dette klubarbejde er for dyr at 
droppe. For det er dyrere ikke at 
have det, set et kriminalpræventivt 
og socialt forebyggende perspek-
tiv. 
 
Når vi nu er ude med så ”store” 
ord på i denne beretning er det jo 
fordi klubbernes eksistens og be-
rettigelse igen er kommet på dags-

orden i den kommunale budget- 
og prioriteringsdebat. 
 
De kommende måneder vi vise, 
hvordan den debat former sig og 
hvad der til syvende  og sidst vil 
blive besluttet.  
Men en ting bør alle være klar 
over; Det er uklogt at fjerne noget, 
der med sikkerhed vil medføre 
øgede udgifter andre steder i det 
kommunale budget og desuden vil 
forringede rigtig mange børn og 
unges liv. 
 
Tage Nielsen…… 

Er det mon en sparekniv? 
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Miniklubben: 
 skoleåret 2009/2010 har vi haft 
72 børn indmeldt i miniklubben. 
Der har været nogle udmeldelser 
efter nytår, men der er kun gan-
ske få børn på årgangen der ikke 
har været medlem. Vi arbejder 
meget med at få børnene til at 
føle sig trygge i de nye omgivel-
ser, det er en stor omvæltning 
med nye voksne og mange større 
børn, samt at vi i klubben ikke ar-
bejder så meget med at børnene 
skal deltage i bestemte ting, vi 
prøver at lære dem at vælge in-
denfor de tilbudte muligheder, det 
kan være svært for nogen. I efter-
året snakker vi med alle børn om, 
hvordan de har det hos os, og vi 
fortæller dem, at de også selv 
kan komme med forslag til aktivi-
teter og ture. 
Vi har i år opdelt børnene, så 
hver medarbejder i klubben har et 
særligt ansvar for en gruppe 

børn, forstået på den måde, at 
hun/han holder øje med om de 
kommer i klubben og om de ser 
ud til at trives her. Hvis de udebli-
ver i længere tid kontaktes foræl-
drene for at høre om, der er en 
særlig grund. Den forholdsvis nye 
ordning vi har med at sætte 75 kr. 
om måneden ind på hvert barn 
konto, har betydet, at vi ikke mere 
oplever børn undlade at tage på 
tur eller gå i gang med et værk-
stedsprojekt, fordi det koster pen-
ge. 
Et af vore mål i klubben er, at her 
skal være plads til alle, så vi ar-
bejder meget med at gøre børn 
tolerante overfor hinanden, der er 
rigtig mange børn, der er rumme-
lige og tolerante, men der er også 
nogle der skal skubbes lidt i den 
rigtige retning, og det forsøger vi 
så.  
 
Kirsten Andersen 
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Junior– og  
Ungdomsklubben: 
Med et gennemsnitligt medlems-
tal på 136 medlemmer, kan vi se 
tilbage på et år, med mange ind-
meldte i juniorklubben og vi må 
sige, at der har været et stort akti-
vitets niveau. 
 
I det forløbne år, har vi haft man-
ge ture ud af huset og der har ge-
nerelt været stor søgning til disse. 
Fisketure, kanoture, ture til skøj-
tehallen og svømmehallen og Le-
geland, har været meget populæ-
re. 
Årets sommertur til Sverige, gik i 
år til Husqvarna.  
Ikke mindre end 50 børn og 5 
voksne var med på turen, hvad 
der i øvrigt er ny rekord. Turen 
foregik i det dejligste varme som-
mervejr. Vi boede i en fritidsklub i 
boligområdet Öxnehaga som lig-
ger i gå afstand til en dejlig bade-

strand ved søen Vatteren. Det 
blev bl.a. til en hel del fodbold 
kampe mod de lokale børn fra 
området, samt ture rundt omkring 
i området.  
En sådan tur giver ikke bare nog-
le fantastiske relationer børnene i 
mellem, men så sandelig også 
mellem de voksne og børnene. 
 
Fællesspisningen om torsdagen, 
har været et stort tilløbsstykke. 
Mange aftner, har der været 30 til 
spisning, så det har krævet en del 
logistik og samarbejde blandt per-
sonalet og børnene for, at få det 
hele til at fungere. 
Især mange fra 6 årgang har be-
nyttet sig af tilbudet om, at kom-
me i klub om aftenen og vi har et 
håb om, at det giver en god over-
gang til næste år, hvor de har 
mulighed for, at komme i ung-
domsklubben. 

► 

Børnekulturen blom-

strer, musikken fylder 

meget i børnenes liv. 

Det er skønt! 
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Der har været stor aktivitet i hob-
by, systuen, træværkstedet og mu-
sik.  
Børnene er blevet udfordret på de-
res kreative sider og værkstederne 
er blevet brugt til, at skabe gode 
relationer. 
Vi er meget opmærksomme på 
vigtigheden i at børnene for rørt 
sig og ikke mindst er det vigtigt, at 
børn der ikke lige er aktive i 
idrætsforeningen eller lignende 
etablerede idrætstilbud, har en 
mulighed for at dyrke sport i klub-
ben. 
En af måderne har bl.a. været, at 
arrangere mere alternative sports-
grene som ”live bordfodbold”, klat-
ring mm., hvor børnene mødes 
mere lige. 
Vi er godt klar over, at det ikke er 
nogen nem opgave og vi arbejder 
til stadighed på udvikling. 
 
Vi har hele året benyttet hallen om 
tirsdagen og der har været stor ak-
tivitet på multibanen, hvor der flere 
gange om ugen, har været arran-
geret forskellige aktiviteter. 
Vi var igen i år, til fodboldstævne i 
Lemvig, hvor vi havde 4 hold med 

fra juniorklubben. 
 
Som noget nyt, har alle medlem-
mer i klubben en kontaktperson.  
Kontaktpersonens opgave, har 
været, at sørge for det enkelte 
barns trives i klubben og evt. kon-
takte hjemmet, hvis der er grund til 
bekymring. 
Enkelte børn med særlige behov, 
har regelmæssigt deltaget i samta-
ler med en voksen.  
 
Der har været afholdt enkelte mø-
der, med lærere fra nogle af de 
forskellige årgangsteam på skolen. 
Dette samarbejde, er noget vi hå-
ber på, at vi kan udvikle og styrke 
det kommende år. 
 
Ungdomsklubben: 
 
Ungdomsklubben har været meget 
velbesøgt det forløbne år, hvor 
især mange fra 7 og 8 klasse har 
benyttet klubben og vi kan glæde 
os over, at også mange piger er 
kommet i klubben. 
 
På de unges foranledning, har vi 
arrangeret en del forskellige ture 
ud af huset til bl.a. bowling og Sø-
højlandet mm., men de er dog 
sjældent blevet til noget. 
Derimod har de unge taget godt i 
mod de ting der har været arran-
geret i klubben, som f.eks. ”fist of 
gjuk”, Fifa, styrketræning og i vin-
terens løb blev der spillet meget 
fodbold i salen.  

► 
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Fællesspisningen om mandagen 
og om onsdagen, har været me-
get populært og de fleste aftner 
er der blevet skruet i scootere, 
samt klubbens crossere i værk-
stedet.  
Vi har haft debataftner, hvor især 
besøget af Sexualisterne var me-
get velbesøgt. 
Her blev der, ung til ung snakket 
om bl.a. sex, prævention og 
kønssygdomme. 
Ungdomsklubben har været på 3 
udlandstur.  
Sommerturen gik først til Heide-
park i Tyskland og derefter til 
Center Parcs HuttenHeughte i 
Holland. 15 var med på turen.  
I efteråret var 11 medlemmer fra 
7 klasse på en forlænget week-
end i Heidepark. 
Der var stor søgning til efterårsfe-
riens skitur til Rauland, hvor flere 
medlemmer stod på venteliste og 
håbede til det sidste på, at nogen 
meldte fra eller vi kunne trylle, så 
de kunne komme med. 
Hytterne var booket lang tid i for-
vejen og der er jo kun et vist antal 
pladser i bussen, så det var des-
værre ikke muligt. 
 
Fra januar til april, deltog 22 unge 
fra 7 – 9 klasse i et musicalpro-
jekt i klubben. Projektet var igen i 
år, et samarbejde mellem klub-
ben og Gyvelhøjskolen. 
De unge øvede en aften om ugen 
i klubben og senere på foråret, 

blev stykket vist flere gang på 
skolen. 
Stykket som hed ”Less nuns”, var 
i øvrigt skrevet af de unge selv, i 
samarbejde med instruktøren Lo-
ne Nornes. 
 
Vi er i klubben opmærksomme på 
de unges trivsel i lokalområdet og 
indgår i samarbejde med SSP og 
Gyvelhøjskolen bl.a. om unge 
som skolen, eller klubben har væ-
ret bekymret for. 
En af klubbens medarbejdere, 
deltog i et samarbejdsprojekt med 
pigerne fra en 8. klasse på Gyvel-
højskolen, i forbindelse med sko-
lens brudte uge. 
 
I forbindelse med det månedlige 
sodavandsdiskotek på O´malleys, 
har vi haft to klubmedarbejdere 
på gaden. 
 
Carsten Mikkelsen 
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Åbningstider: 

 
Dag:  Miniklub:  Juniorklub  Ungdomsklub 
Mandag  13,00-17,15  13,00-17,00  16,30-22,15 
Tirsdag  13,00-17,15  13,00-17,00  Lukket 
Onsdag  13,00-17,15  13,00-17,00  16,30-22,15 
Torsdag  13,00-17,15  13,00-21,00*  Lukket 
Fredag  13,00-16,45  13,00-17,00  Lukket 
Søndag  Lukket   Lukket   18,45-22,15 
 
• *Fra 17,00-21,00 kun for 5.–7. klasse.(7. klasser der er indmeldt i JK)  
 
• Mandag og onsdag er der mulighed for fællesspisning i ungdomsklubben. Til-

melding påkrævet og skal ske senest kl. 16,00. 
 
• Torsdag er der mulighed for fællesspisning i juniorklubben. Tilmelding senest 

kl. 15,00 
 
 

 

 

 

 

Den selvejende institution 

Galten Junior- og Ungdomsklub 
Syvtallet 8, 8464 Galten 

Tlf. 87942320 Fax.: 87942323 mail; 

gjuk@skanderborg.dk 

Hjemmeside: www.gjuk.dk 

 

 

 

 

Kontakt til miniklubben: 

Afbud til miniklubben  

Mail: gjuk@skanderborg.dk 

87942325 

Sms: 30537310 


