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Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 7. marts 2013 kl. 19,00 i GJUK 
Afbud: Susanne Hvass og Dennis Larsen 

Dagsorden: Referat: 

1. Referat frabestyrelsesmødet den  
31. januar 2013 
 

Referatet godkendt uden bemærkninger 

2. Efterretninger/siden sidst: 
a) Medlemstal, aktuelt :MK:62, JK:172, UK:243 
Forventet Gennemsnit: MK: 66, JK: 182, UK:240 
 
 
 
b) Byfest 2013 
 
 
 
 
 
 
c) Skitur vinterferien 
 
 
d) Sommer ture, Sverige, Holland og Stenbjerg 
 
 
 
 
 
 
 
e) Musical i samarbejde med skolen, premiere 
den 17. april 

 
 

 
De aktuelle medlemstal blev taget til efterretning. Vi vil se et fortsat fald i medlemstallet hen over 
foråret. Det hænger bl.a. sammen med pris og ændring i søskende rabat reglerne, men også en 
helt naturlig udvikling, som ikke afviger fra tidligere år. 
Vi forventer fortsat, at vi kan holde det budgetterede medlemstal. 
 
GJUK er ved at sammensætte byfestprogrammet. Vi samarbejder desuden med Byfest komiteen 
om at gøre det mere attraktivt for de unge at komme til byfest. Carsten har i dag haft møde med 2 
medarbejdere fra klubben(Simon og Carsten) om det.  Det er bl.a. aftalt, at GJUK skal lave 
forskellige aktiviteter i og udenfor teltet. Desuden skal GJUK involveres i byfestens 
ungdomslounge. Klubbens byfest program vil blive annonceret i Folkebladet og i GJUK’s klubblad 
for maj. 
 
En meget vellykket skitur til Norge med 22 unge blev afviklet på meget tilfredsstillende vis. 
En enkelt uheld medførte et døgns indlæggelse på Rjukan Sykehus. Intet alvorligt. 
 
Den1. marts blev klubbens sommer ture til henholdsvis Sverige og Holland annonceret. 
Allerede nu, 7. marts er turen til Sverige fyldt op og der er 8 på venteliste. Der er i alt plads til 54 
børn på turen. 19 ud af 22 plads er besat. Der er med andre ord stor interesse for at komme med 
på klubbens ture. 
 
Miniklubbens weekendtur til Stenbjerg finder sted fra den 14.-16. juni, Der er endnu ikke igangsat 
tilmelding til denne tur. 
 
I øjeblikket arbejdes der ihærdigt med at øve såvel roller, drama og musik til musicalen. 15 unge 
er involveret og alt går efter planen. Det skal nok endnu engang lykkes at få en flot og fin 
forestilling op at stå. 
 
I øvrigt er der fin ”gang” i klubben. Vi går en travl tid i møde. 
Der var også et meget fint og velbesøgt arrangement i ungdomsklubbens onsdag, hvor 2  
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deltagere fra Paradise Hotel var i klubben for at dele deres oplevelser foran – og ikke mindst bag 
kameraerne. Denne ene (Kasper) er fra Galten og kender klubben, og derfor lykkedes det  

3. Evaluering af temadagen den 2. marts 2013: Bestyrelsen blev inspireret at temadagen og synes det var spændende at høre om Gert Runes 
udfordringer og hvordan han motiverede sig selv til at kommer over alle forhindringerne. 
 
Bestyrelsen udtrykte også stor tilfredshed med dagens program og  
Takker arbejdsgruppen for godt og veludført arbejde!! 
 

4.Godkendelse af GJUK’s regnskab 2012: 
Regnskabet er færdig revideret og indstilles til 
bestyrelsens godkendelse  og underskrift 
Endelig gennemgang og godkendelse af 
regnskabet 
 

Regnskaberne for såvel institution, kiosk og Fond gennemgået. 
Fondens regnskab er endnu ikke gennemgået af den valgte revisor Charlotte Højlund. 
Det sker senere i marts måned. 
Derimod er de øvrige regnskaber gennemgået og revideret af BDO/Kommunernes Revision. 
Revisionen har afgivet en erklæring fri for forbehold. 
Regnskabet for GJUK slutter med et mindre forbrug i forhold til budgettet på knap kr. 286.000.’ 
Det skyldes især, at der ikke er foretaget nævneværdige indkøb af inventar og heller ikke megen 
vedligeholdelse. Desuden er årsagen også, at der har været betydeligt større indtægter end 
budgetteret. 
Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter: 
Årsregnskab 2012 
Årsregnskab 2012 – GJUK’s Kiosk 
Bestyrelsen underskrev desuden BDO/Kommunernes Revisionsprotokollat nr. 52, side 35-42. 

5.Generalforsamling den 23. april . 
Planlægning af generalforsamlingen 
Valg 
Beretning 
Arrangement i forbindelse med 
generalforsamlingen? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bestyrelsen mødes på dagen kl. 18,30. 
Der skal udsendes indbydelse til forældrene på mail, via skolens forældre intra. 
Der skal også mindes om det via sms. 
I forbindelse med generalforsamlingen skal der være et arrangement, som kan ”tiltrække” forældre 
og som har et relevant tema for børnefamilier. 
Nævnt blev bl.a. Ulla Andersen, Ungdomsringen og Lektor Niels Jægerum. 
Tage sørger for, at der er et relevant foredrag i forbindelse med generalforsamlingen. 
På valg er: Rikke, Lasse og Carsten. Rikke og Lasse tilkendegavn, at de ikke genopstiller. Da 
Carsten er indtrådt i bestyrelsen som suppleant for René Stampe-Degn er han på valg for 1 år. 
Carsten overvejer at genopstille. Det er vigtigt at hver af os bruger de netværk vi har for at skabe 
interesse for at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Det kan godt blive vanskeligt at få nok til at stille op. 
Bestyrelsens beretning varetages af Lasse og Rikke. 
Tage lovede at bistå med at skrive beretningen, der skal holdes på selve generalforsamlingen af 
formanden.  
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6. Eventuelt 
 

Klubben bruger en del penge lige nu på at renovere lokaler og købe nyt inventar. Der er bl.a. lagt 
nyt gulv i køkkenet og der bliver malet. Desuden foretages der indkøb at nyt materiel, pc’ere, 
spilkonsoller m.v. 

Møde hævet 
Referent: 

Kl. 21,00 
Tage 

 
 

      
 


