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Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse mandag den 27. januar 2014 kl. 19,00 i GJUK 
Deltagere: Palle Pallesen, Susanne Hvass, Heidi Bro Nielsen, Carsten Back Riis, Signe Traynor (forlod mødet kl. 20,00) 
Fraværende: Sonny Behrendt. Personalet har endnu ikke valgt et bestyrelsesmedlem som erstatning for Dennis Larsen 
1.Referat fra møderne: 

a) Fællesmødet den 28.11.2013 
b)Bestyrelsesmødet den 23.10.2013 
 

 
Referaterne godkendt uden bemærkninger 

2.Efterretninger/siden sidst: 
a)Medlemstal, MK:71, JK:186, UK:245 
 
 
 
b) Økonomi, institution 2013(medsendt) 
 
 
 
 
 
 
c) Økonomi, bar 2013 (medsendt) 
 
 
 
d) Økonomi, Støttefond 2013(medsendt) 
 
 
e) Orientering om budget 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medlemstallet taget til efterretning. 
Medlemstallet i juniorklubben er p.t. faldende. Det er primært børn fra 7. klasse, der er meldt 
ud og dermed kun er indmeldt i ungdomsklubben. Der forventes også udmeldelser i 
miniklubben i løbet af foråret. 
Balancen for institutionen pr. 31.12.2013 gennemgået og kommenteret. 
Der er et mindre forbrug i forhold til budgettet på 415.000, svarende til 7,61 %. Herfra skal 
trækkes kr. 55.00 i budgettet, der finder sted p.g.a. færre indmeldte børn end forudsat. Alt i alt 
et godt resultat, der bidrager til en overførsel til 2014. De forskellige poster blev kommenteret 
og forklaret. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Barens årsregnskab udviser et overskud på kr. 33.820. Hertil kommer kursgevinst på kr. 
3.633,70 vedr. Nordea aktier.  
Orienteringen taget til efterretning. 
 
Det forventede regnskab for Støttefonden udviser et overskud på kr. 30.487. 
Orienteringen taget til efterretning. 
 
Klubbens budget for 2014 er udarbejdet som tidligere år, byggende på et medlemstal i MK på 
70 børn, JK: 193 børn. Ungdomsklubben budget er udregnet på baggrund af antal unge i 7.-9. 
klasse på Gyvelhøjskolen. I skoleåret 2013-2014 er det beregnet til 158 elever. Der udløser 
den nette sum af kr. 504.000. Dette beløb har været støt faldende siden 
kommunesammenlægningen. Det er en problemstilling der er nødt til at blive rejst og drøftet, 
da der ikke kan drives en ungdomsklub for det beløb. Hidtil er ungdomsklubberne blevet set i 
sammenhæng med en stor og robust juniorklub. Med skolereformens indførelse, vil dette 
billede ændre sig, alene af den grund, at klubbens budget bliver reduceret som følge heraf.  
Det budget klubbens således har fået tildelt, er ikke sådan som det reelle budget ender med 
at se ud. Vi ved endnu ikke, hvordan det kommer til at se ud. Budgetudmeldingen kommer 
først i løbet af foråret. Klubben har i kommunen stående 2,4 mio. kr. i opsparede midler.  
Orienteringen taget til efterretning. 
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f) Skitur i vinterferien 
 
 
g) temadag med bestyrelse og personale den 8. marts 
2014 – hvor er vi? 
 
 
 
h) Musical projekt i klubben i samarbejde med skolen 
 
 
 
i) samarbejde med skolen om trivselsfremmende 
indsatser i diverse klasser. 
 

Klubbens skitur går også i år til Rauland i Norge. 21 unge, en forælder og 2 medarbejdere 
drager af sted fra den 9.-15. februar 2014. 
 
Forberedelsesgruppen er i gang med at forberede temadagen, der vil handle om 
skolereformen og klubben i den nye tid. Program udsendes, så snart det er færdigt. Det er 
forventningen, at det nye koncept, som klubben skal drives efter skal udformes på 
temadagen. 
 
Klubben samarbejder igen i år med Gyvelhøjskolen omkring musical. Der er denne gang 20 
unge med, der øver her i klubben hver onsdag. Premieren for forestillingen er den 30. april 
2014. 
 
Klubben er involveret i flere trivselsfremmende tiltag i klasser på Gyvelhøjskolen. For tiden er 
den i 3.b, 4.a, 5. d + e. 
Det er tydeligt, at klubbens kompetencer er gavnlige i forhold til den slags udfordringer i de 
forskellige klasser. Set i relation til bl.a. skolereform, giver det derfor ualmindelig god mening, 
at klubbens medarbejdere skal indgå i opgaver på skolen, herunder deltage i den 
understøttende undervisning. 
 

3.Personale:  
a) Praktikant Anders Rasmussen afgang 31.1.2014 
b) Søren Koch, vikar i rotationsprojekt (Carsten er på 
inklusionsuddannelse) 
c) Carsten på efteruddannelse i inklusionsarbejde. 
d) Samtaler og kompetenceafklaring med klubbens 
medarbejdere. 
 
 

 
Orienteringen taget til efterretning. 

4.Skolereform og klubben 
Opdatering på forberedelserne i forbindelse med 
skolereform og klubben i en ny tid. Notat medsendt. 
 

 
Det udsendte notat om skolereform og hvor klubben er i din forbindelse drøftet. 
Bestyrelsen drøftede, hvilke mulige konsekvenser reformen vil have for klubben og hvordan vi 
fremover skal sikre, at der et kvalificeret klubtilbud i Galten for børn og unge. 
Det blev også drøftet, at skolen og skolens bestyrelse har drøftet, at man muligvis ønsker at 
3. klasse SFO skal tilbage til SFO’en på skolen.  
Bestyrelsen drøftede i længere tid de mange udfordringer, der venter forude og at det kræver 
fælles indsats for at hjælpe klubben bedst mulig igennem. 
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Det kræver også at skolen og skolens bestyrelse kan se ting i en helhed og være bevidste 
om, at en klub er vigtig for Galten og for skolereformens vellykkede implementering. 
Yderligere initiativer og tiltag afventer personalets og bestyrelsens temadag den 8. marts. 

5) Generalforsamling i klubben den 22. april 2014 
Drøftelse af form, indhold m.v. Hvordan forbereder vi 
generalforsamlingen og hvordan får vi skabt interesse 
og opmærksomhed omkring den. 
 

 
Bestyrelsen forbereder fremlæggelse af klubkoncept, der gerne skulle komme ud af 
temadagen. 
Vi skal måske stille klubbens eksistens på ”spidsen”. 
”Skolereform og klubbens lukning”?  
Formålet skal være, at få forældrene frem på banen og for at forsøge at gøre det begribeligt 
for alle, at klubbens fremtid også afhænger af forældrenes opbakning til klubben. 
 
Der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer. Carsten Back Riis genopstiller ikke.  
Der skal findes nye kandidater. Tage lovede at give bestyrelsen nogle ”potentielle” emner, 
som kan kontaktes med henblik på at få dem i bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingens indhold og afvikling  drøftes igen på næste bestyrelsesmøde. 

e) Kontrakt 2014 
Kontrakten for 2014 medsendt.  
Kontrakten er klar til godkendelse og underskrift. 
 

 
Kontrakten mellem GJUK og Skanderborg kommune blev godkendt og underskrevet af 
bestyrelsesformanden.  

5.GJUK’s regnskab 2013: 
Tidsplan og procedure for afslutningen og 
fremsendelse til kommunen 
 
 

 
GJUK’s regnskab er færdigt. 
Tallene er indberettet til kommunen. 
Revisor kommer i klubben den 6. februar. 
Herefter udarbejdes årsregnskab, der forventes at kunne forelægges til endelig godkendelse 
på mødet i marts måned. 

6.Eventuelt: 
 

Intet fremført. 

Referent: 
Mødet hævet: 

Tage 
Kl. 21,00 

 
 
 
 
 
 
  
 


