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Den selvejende institution 

Galten Junior- og Ungdomsklub 
Syvtallet 8, 8464 Galten 

Tlf. 87942320 Fax.: 87942323 mail; gjuk@skanderborg.dk 

Hjemmeside: www.gjuk.dk 

Børnene og de unge skal gå længere tid i skole, 
når skolereformen træder i kraft! 

Kan de så undvære klubben? 

Kom og deltag i samtalen om, hvordan den ”nye” klub skal se ud 

og hvornår den skal holde åben! 

 

Vi fremlægger vore ideer til, hvordan vi sikrer at der fortsat er 

en klub i Galten, der kan varetage den vigtige opgave at være 

der for børnene og de unge.  Vi mener, Galten har brug for klub-

ben! 

 

Skolen er vigtig i børnenes liv og for deres læring, men klubben 

er vigtig for børnenes sociale liv og deres trivsel! 

Samme aften afholdes klubbens årlige generalforsamling (se medsendte 
dagsorden). 
Vi håber at se rigtig mange til en god og spændende aften, hvor det alt 
sammen handler om vore børn og unge!! 



Indkaldelse til generalforsamling  
i Den selvejende institution  

Forældre med børn og unge indskrevet i Galten junior- og ungdomsklub (Miniklub, 

Junior- og ungdomsklub) indkaldes herved til ordinær generalforsamling i den selv-

ejende institution:  

Tirsdag  den 22. april  2014 kl. 19,00 

i klubbens lokaler, Syvtallet 8, Galten  

Dagsorden:  

1.      Valg af dirigent.  

2.       Valg af 2 stemmetællere.  
 
3.       Formandens beretning.  

4.       Godkendelse af det reviderede regnskab for 2013 

5.       Behandling af indkomne forslag 

6.       Valg af  bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.     
 
7.       Eventuelt.  

Stemmeret til generalforsamlingen har enhver, der har børn- og unge indskrevet i  
mini, junior- og ungdomsklubben.  

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være  
formanden Palle Pallesen,  Fasanvej 4, 8464 Galten 
 i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.   
 
Bestyrelsen håber, at forældrekredsen vil bakke op om klubben ved bl.a. også at 
møde frem til generalforsamlingen. Det er vigtigt for bestyrelsen at få en tilbagemel-
ding på arbejdet i klubben . 
 

På gensyn og venlig hilsen  
        

BESTYRELSEN  

For forældre 
der synes, 

at en god 
klub til børn og 

unge i Galten 

Er VIGTIGT!! 


