Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse torsdag den 31. januar 1013 kl. 19,00
Afbud: Signe Traynor, Daniel Overballe
1.Referat fra møderne:
a) Fællesmødet den 6.12.2012
b)Bestyrelsesmødet den 9. oktober 2012
2.Udtræden af bestyrelsen
Rene Stampe-Degn har meddelt, at han af personlige årsager
ønsker at udtræde af GJUK’s bestyrelse med øjeblikkelig virkning.
Carsten Bach Riis er personlig suppleant og indkaldes.
3.Efterretninger/siden sidst:
a)Medlemstal, MK:64, JK:185,UK:245

Referaterne godkendt uden bemærkninger

Renés beslutning med beklagelse taget til efterretning.
Bestyrelsen bød velkommen til Carsten Bach Riis, der indtræder i bestyrelsen i
stedet for René.
Medlemstallet i klubben pr. 1. januar 2013 taget til efterretning. Det må forventes,
at der vil være et fald i medlemstallet de næste måneder. Sådan er det
sædvanligvis og desuden må det forventes at denne tendens er yderligere
forstærket som følge af den højere forældrebetaling, samt de ændrede
forudsætninger søskenderabat, der gælder fra 1. januar 2013. Dog er
medlemstallet pr.1. januar højere end det var på samme tid sidste år, hvor der i
MK var 57 og i JK 176 indmeldte.

b) Økonomi, institution 2012(medsendt)

Den udsendte saldobalance for institutionen gennemgået. Generelt er det gået
langt bedre i 2012 end forventet. Medlemstallet har været højere end forventet.
Derfor er det afsatte beløb til imødegåelse af nedgang i medlemstallet ikke fuldt ud
udnyttet. Desuden har vi været billigere på klubbens driftsudgifter end forventet.
De betyder, at der(endnu ikke endeligt opgjort)forventes et overskud på lidt over
kr. 300.000 Lønbudgettet er nogenlunde overholdt, mens der på øvrige
driftsudgifter og indtægter er et betydeligt netto mindre forbrug.
Der har altså ikke været grund til den forsigtighed, der har været udvist. Der er
områder i klubben, der trænger ligesom der er brug for indkøb af nye ting. Der
sættes en ønskerunde i gang til ekstraordinære tiltag, indkøb m.v.

c) Økonomi, bar 2012 (medsendt)

Den udsendte balance for GJUK’s bar omdelt og gennemgået.
Årets omsætning blev knap 88.000 kr. og overskud på kr. 31.690, inkl. renter.
Bruttoavancen blev ca. 33%, hvilket er meget tilfredsstillende.
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d) Økonomi, Støttefond 2012(medsendt)

Den udsendte balance for Støttefonden omdelt og gennemgået. Overskud inkl.
renter og afskrivninger er kr. 31.472. Fonden har en likvid formue på kr. 233.939
og aktiver for kr. 568.160.
Fondens resultat yderst tilfredsstillende.

e) Kontrakt 2013 – (medsendt)

GJUK’s kontrakt for 2013 omdelt, gennemgået og kommenteret. Kontrakten er
underskrevet af formanden først i de nye år.
GJUK’s medarbejdere er i gang med at omsætte kontraktmålene til konkrete
handlinger. Personalet drøfter sagen på mandagsmøder og herefter laves der
tidsplan og plan for løbende opfølgning. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

f) Orientering om budget 2013

GJUK’s budget 2013 omdeltes.
Budgettet fastsættes på baggrund af forventet antal indmeldt medlemmer i
klubben.
I 2013 er de budgetterede medlemstal; MK: 67, JK: 181. Ungdomsklubbens
budget fastsættes på baggrund af antal unge i Gyvelhøjskolens 7.-9. klasser.
GJUK’s budget i 2013 er i alt godt 5,6 mio. kr.

g) Skitur i vinterferien

I vinterferien drager 22 unge 2 medarbejdere til Rauland i Norge på den årlige
skitur.

h) temadag med bestyrelse og personale den 2. marts 2013 –
hvor er vi?

Arbejdsgruppen(minus Rikke) har været samlet og drøftet forskellige muligheder.
Nu er der så endelig fastlagt et program. Temaet for dagen bliver ”Motivation”
Indbydelse udsendes snarest.

l) Dialogmøde med Familieudvalget den 31. oktober 2012

Eneste repræsentant fra GJUK til efterårets dialogmøde var Carsten, der deltog
fra klubben fordi ingen andre kunne, på grund dels af forældremøde her i klubben
og andre gøremål for de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Tilbagemeldingen fra
Carsten var, at det var yderst beskedent hvad der bæve drøftet. Det var mere et
informationsmøde fra Undervisnings- og Børneudvalget, snarere end et
dialogmøde.

j) Musical projekt i klubben i samarbejde med skolen

Onsdag startede musical projektet i samarbejde med Gyvelhøjskolen. Der er p.t. 9
deltagere, men derudover påregnes yderligere deltagere samt musikere og
teknikere. Vi skal fremover – sammen med skolen – gøre mere og i meget bedre
tid for at skærpe interessen blandt de unge for at deltage. 9 unge (piger) er for lidt
til at musical.
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k) generalforsamling i klubben den 23. april 2013

Bestyrelsen drøftede program og indhold for årets generalforsamling.
Endelig planlægning finder sted på bestyrelsesmødet i marts, der er den 7. marts.
Der skal udover selve generalforsamlingen være et foredrag/oplæg. Det blev
drøftet, hvilket tema. Børn, unge og sociale medier vil været et godt bud. Rikke og
Dennis afsøger mulighederne og vi arbejder videre med sagen, så vi kan få
booket en foredragsholder.

l) Brandtilsyn i GJUK - ingen bemærkninger

Det årlige brandtilsyn fra Brand og Redning gav ikke anledning til bemærkning
eller påbud. Alt var i orden.

m) klubben og folkeskolereformen – hvad tænker vi ?

Bestyrelsen drøftede kort sagen, men valgte at afvente, hvad der kommer ud af
selve forliget, hvis der kommer et forlig.

o) Livet i klubben

Der er livligt i klubben for tiden, Pænt fremmøde og mange aktiviteter.
Carsten spurgte, på baggrund af et forældremøde på skolen, om der er
udfordringer med nogle af pigerne på 4.ågang, der ikke rigtig finder sig til rette
med de ting, der foregår i klubben. Gode forslag til ting der kan ske er altid
velkomne. Måske skal der laves flere ”lege-aktiviteter”… Vi arbejder med sagen
og hører også gerne fra forældre og børn med ideer.
GJUK deltager i mødet den 24. januar om Projektforum Galtens arrangement om
ideerne til udvikling af Galten området.
Klubben har ideer om at lave et skate område på Bytoften.
Klubben har deltaget i møde vedr. Projektforum Galten-Skovby, hvor en lang
række mennesker, foreninger og institutioner har en række planer for en lang
række tiltag til at forbedre forholdene i området, så det bliver mere attraktivt at bog
og leve her. Klubben er medinitiativtager til et projekt på Bytoften om en skater
park.

4.Personale:
a) Praktikant Dennis afgang 31.1.2013
b) Forlængelse af vikariat for Kirsten Siggaard

Taget til efterretning.
Taget i betragtning, at budgettet ser ud til at kunne rumme det, er det besluttet at
forlænge ansættelsen af Kirsten Siggaard som vikar foreløbig frem til 1. august
2013.
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c) Trivselsmåling 2013

Skanderborg Kommune gennemfører i foråret(fra 25 februar) endnu en
trivselsmåling blandt alle ansatte i kommunen. Den seneste trivselsmåling for
GJUK’s vedkommende var meget fin og det gav ikke anledning tiltag eller
ændringerne i klubbens drift og prioriteringer. Nu ser vi med spænding frem til
resultatet denne gang.

d) Udfordringer og forventninger i 2013

2 medarbejdere skal på uddannelse i inklusion, klubbens leder skal på flere
kursusdage i samme emne. Lederen skal på uddannelse i effektivisering, som er
et led i kommunens effektiviserings strategi, der skal medføre et rationale på 0,5
% årligt.
Inklusionsuddannelsen er et jobrotationsprojekt, hvor vi i de 14 uger uddannelsen
sammenlagt varer, vil få vikar stillet til rådighed.

4.GJUK’s regnskab 2012:
Tidsplan og procedure for afslutningen og fremsendelse til
kommunen
5.Eventuelt:

Mødet hævet:
Referent:

Vi har d.d. afleveret alt materiale til revisor, der nu gennemgår regnskabet og
bilagene. Vi forventer, at regnskabet kan underskrives af bestyrelsen på næste
møde, der er den 7. marts.
Daniel Overballe har meddelt, at han udtræder af bestyrelsen, da han fylder 18 år
den 2. februar 2013.
Det forventes han bliver afløst af Sonny Behrendt fra ungdomsklubben
Kl. 21,15
Tage Nielsen
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