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Referat fra mødet i GJ UK’s bestyrelse TORSDAG DEN 27 . MARTS 2014 KL. 19,00 
Afbud fra Carsten B. Riis 
1.Referat fra:  
a) Bestyrelsesmødet den 27. januar 2014 
 

 
Referatet godkendt uden bemærkninger 

2.Efterretninger/siden sidst:  
a) Medlemstal, aktuelt :MK:69, JK:169, UK:243 
 
b)Økonomi i 2014. Hvad er udsigterne. (se bilag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Byfest 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medlemstallene taget til efterretning. Der forventes fald i medlemstallet henover foråret. 
 
Det er yderst vanskeligt at ”spå” om økonomien i 2014 på grund af usikkerheden i forhold til 
konsekvenserne af skolereformen. Klubben skal i skoleåret 2014-2015 afgive kr. 650.000 af 
budgettet til skolen, som følge af længere skoledag. Aftalerne er, at heraf skal skolen tilbagekøbe 
for mindst kr. 350.000 opgaver fra klubbens medarbejdere. Dermed har vi umiddelbart et minus på 
kr. 300.000, der skal findes inden for eget budget. Hertil kommer evt. færre indmeldte, hvilket alt 
andet lige må forventes, da den længere skoledag for nogen betyder, at der ikke er brug for eller 
tid til klubben. Hvad dette kommer til at betyde i færre budgettildelinger er det ikke muligt at gøre 
op. Det afhænger helt af, hvor godt klubben lykkes med at udbyde aktiviteter og klubtilbud, der er 
attraktive og samtidig af en høj kvalitet. Kan klubben ”sælge” varen? 
Da klubben er ganske godt konsolideret rent økonomisk vil udgangspunktet være, at vi fortsætter 
det første halve år med samme bemanding som det er tilfældet nu. Udviklingen følges nøje.  Skal 
vi lave et klubtilbud, der vil blive efterspurgt, er det nødvendigt, at det faglige og aktivitetsmæssige 
niveau er højt, ligesom åbningstiderne skal være sådan, at det kan i mødekomme flest mulige 
behov. Det kan forhåbentlig være med til at sikre klubben bedre mod medlemsnedgang. 
 
GJUK er i fuld gang med at færdiggøre programmet for byfest 2014. Vi er som sædvanligt i teltet 
på Bytoften, med aktiviteter og rammer for samvær. Klubben har også i år indgået i et tæt 
samarbejde med Byfestkomiteen omkring de ting, der skal ske især for børn og unge til byfesten i 
år. 
Klubben er også ved at annoncere efter natteravne og desuden frivillige, der vil hjælpe til i teltet. 
Vi har af byfestkomiteen fået besked på, at vi i år skal betale kr. 3.500 for leje af det telt, som 
klubben residerer i under byfesten.  
Bestyrelsen er uforstående overfor dette, da vi mener at klubben understøtter byfesten helt 
generel ved at være til stede og være der for især børn, men også de unge. Forældre over en 
bred kam sætter stor pris på klubbens tilstedeværelse, og det er med til at skabe tryghed for 
familierne, at de ved der er et sted børnene altid kan søge hen og som også ”holder øje” med 
børnene.  
GJUK’s bestyrelse anerkender, at byfesten er sat i verden, bl.a. for at støtte GFS’s aktiviteter, 
gennem det overskud der skabes, men bestyrelsen mener også, at GJUK’s tilstedeværelse 
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d) Skitur vinterferien 
 
e) planlagte ture til Sverige, Holland og Stenbjerg 
 
 
 
 
f) Musical i samarbejde med skolen, premiere den 
30. april kl. 19,00 
 
g)dialogmøde med undervisnings- og 
børneudvalget den 3. april 
 
 
 
 
 
 
 
 
h)nyt regnskabssystem og ny bankforbindelse 
 
 
 
 
 

understøtter skabelsen af dette overskud. Og hvad angår GJUK’s salg af kaffe, kage m.v. i teltet 
er det sådan, at der ikke reelt er overskud ved dette, og derfor ikke kan bidrage til at dække 
udgiften ved leje af telt. 
Under mødet havde Palle Pallesen telefonisk kontakt til Søren Riis, der er formand for 
Byfestkomiteen, med henblik på at forsøge at ændre beslutningen om betaling for teltet. Dette 
lykkedes imidlertid ikke.  
Bestyrelsen mener der er behov for en mere principiel og grundlæggende dialog med 
byfestkomiteen om GJUK’s rolle i forbindelse med byfesten. Hvad er formålet og hvad er 
vilkårene? 
 
Derudover besluttede bestyrelsen at acceptere vilkårene for dette års byfest. 
 
Vellykket skitur for ungdomsklubben med i alt 24 deltagere, inklusiv en frivillig forælder. 
 
Klubben er i fuld gang med at planlægge årets sommerture. Sverigesturen har 60 tilmeldte 
allerede og der er kun plads til max 3 yderligere. 
Derimod er der p.t. ingen tilmeldte til ungdomsklubbens tur til Holland. Tilmeldingerne til 
miniklubbens tur til Stenbjerg i maj måned indløber i øjeblikket. 
 
Der har været et meget vellykket forløb siden januar for musical-gruppen. De er ved at være i 
gang med finpudsningen af forestillingen, der har premiere den 30. april på Gyvelhøjskolen. 
 
Susanne og Heidi fra bestyrelsen og Tage og Jane fra ledelsen deltog i dialogmødet. Det var et 
godt møde, hvor der denne gang var tale om en dialog. Der var input fra mange 
bestyrelsesmedlemmer. Temaet var især skolereformen og klubbernes udfordring i denne 
sammenhæng. Udvalget udtrykte stor anerkendelse af klubbernes arbejde, herunder de 
forebyggende og kriminalpræventive tiltag, der foregår. Det var udvalget meget magtpålæggende, 
at klubberne får en væsentlig rolle ind – i – skolen – i forbindelse med skolereformen. Udvalget 
udtrykte desuden, at deres inderligste ønske og håb er, at forældrene stadig vil ”købe” et 
klubtilbud, selvom skoledagen bliver længere. Men der var ikke noget tilsagn om eventuelle tiltag, 
såfremt missionen ikke lykkes. 
 
GJUK’s gamle DOS-baserede regnskabsprogram er langt om længe sendt på pension og vi har 
købt et nyt regnskabssystem, der er er et on-line ”Economic” regnskabssystem, der udelukkende 
fungerer som cloud tjeneste. Det betyder, at vi får adgang gennem en web browser. Der er ingen 
program installation og der er altid taget sikkerhedskopi af alt. Det koster årligt kr., 4.000. 
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i)livet i klubben iøvrigt 
 

Klubben har også været nødsaget til at skifte pengeinstitut, da Nordea med virkning fra 19. marts 
2014 har lukket sin kassefunktion i Galten og i øvrigt ikke håndterer mønter. Det kan klubben ikke 
leve med, da vi hver uge har behov for at indsætte mønter fra især driften af cafeen. 
Desuden har Nordea ændret gebyr politik. Der er nu gebyr på stort set alt, hvad klubben benytter, 
bl.a. netbank, betalinger, overførsler  m.v.  
Klubben har indgået aftale med Sparekassen Kronjylland, der vil betjene klubben gebyr frit på alle 
væsentlige platforme.  
Det er aftalt, at de aktier GJUK har i Nordea skal sælges. Provenuet herfra skal anvendes til 
indsættelse på en garantkonto i Sparekassen Kronjylland – op til kr. 20.000. 
 
Der er god aktivitet i klubben for tiden og de udendørssysler er nu mere og mere i fokus. Vi kan 
konstatere, at der er megen skate- og løbehjulsaktivitet i gården, hvor hovedsageligt drenge er 
aktiveret. Men der er stadig også mange indendørs aktiviteter i værksteder, musik, sal og cafee. 
Desuden pænt fremmøde. 

3.Evaluering af temadagen den 8. mar ts 2014:  
Herunder drøftelse af klubbens nye rolle i relation 
til skolereformen. Se medsendte ”kompendium” 
fra temadagen. 
 

 
Bestyrelsen fandt, at det var en meget konstruktiv og udbytterig dag, hvor klubbens fremtidige rolle 
og opgave blev sat til grundig diskussion og vurdering. Alle gruppers skriftlige konklusioner er 
samlet i udsendte ”kompendium”. Dette er nu udgangspunktet for at ”tegne” den nye klub. En 
arbejdsgruppe blandt personalet er nu i gang med at definere mere konkret den nye klubs 
åbningstider, pædagogiske indhold og målsætninger. Alt sammen med skyldig respekt for 
temadagens arbejde og klubbens økonomiske situation. 
På generalforsamlingen vil de foreløbige overvejelser blive gennemgået og sat til debat. 
Efterfølgende vil den nye klub blive beskrevet i en folder, der skal tjene som branding af klubben. 

4. Godkendelse af GJUK’s regnskab 2013:  
Regnskabet er færdig revideret. Bestyrelsen har 
underskrevet og godkendt regnskabet. Der er en 
enkelt korrektion, siden bestyrelsen underskrev 
regnskabet. På GJUK hovedregnskabet stod 
renterne ikke som en indtægt for 2013 
(manglede et minus), hvilket ændrer den 
samlede nettoudgift ved drift. 
Endelig gennemgang og godkendelse af 
regnskabet 
 

 
Klubbens bestyrelse havde allerede underskrevet regnskabet i forbindelse med temadagen den 8. 
marts. Efter fremsendelse af det underskrevne regnskab til revisionen ”dukkede” den angivne fejl 
op. 
 
Bestyrelsen har noteret dette og godkendte hermed GJUK’s regnskaber for 2013. 

5.Generalforsamling den 22. april .  
Planlægning af generalforsamlingen 
Valg. Hvem skal vi få til at stille op til bestyrelsen? 

 
Indkaldelse og dagsordenen for generalforsamlingen er offentliggjort i klubbladet for marts og april 
2014. Temaet for generalforsamlingen bliver ”klubben i en ny tid – skolereform og klubben – hvad 
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Beretning 
Andet vedrørende generalforsamlingen 
  
 

nu?”. Der bliver annonceret i Galten Folkeblad i uge 16. Der bliver desuden ”annonceret” på 
Gyvelhøjskolens forældre intra. GJUK sender også mails ud til forældrene og også sms’er for at 
minde om generalforsamlingen.  
 
Flere fra bestyrelsen har opfordret forældre til at stille op til bestyrelsen og denne indsats 
fortsætter indtil generalforsamlingen.  
På valg er: Susanne Hvass, Carsten Back Riis og Signe Traynor. Carsten har allerede meddelt, at 
han ikke genopstiller. Signe Traynor meddelte, at hun ikke genopstiller. Susanne Hvass vil 
genopstille. Palle Pallesen udtræder af bestyrelsen fordi hans børn ikke længere går i klubben. I 
den resterende del af valgperioden indkaldes suppleant Ole Basse Munk. 
Der er med andre ord brug for 2 nye bestyrelsesmedlemmer. 
Det bliver en bestyrelse, der især skal have fokus på ”den nye klub” og skolereformens 
konsekvenser for klubben. 
Bestyrelsen mødes kl. 18,30 den 22. april forud for  generalforsamlingen. 
 

6.Eventuelt  
 

 
Intet fremført 

Mødet hævet:  
Referent: 
 

Kl. 21,30  
Tage 

 

 
 

 


