Referat fra bestyrelsesmøde MANDAG DEN 24. AUGUST 2015 KL. 19,00 I GJUK
Afbud: Kristian Løgstrup Amdisen, Christina Sekkelund og Irvin Begovic
1.Godkendelse af referatet fra mødet den 15.6.2015

Referatet godkendt uden bemærkninger.

2.Efterretninger/siden sidst:
a) medlemstal i klubben pr. 1.8. 2015(se bilag til orientering) Medlemstallene i klubben pr. august ser fine ud. Udfordringen er, at det
kan fortsætte på denne positive måde. Der er 70 børn i miniklubben og 192
i juniorklubben. I ungdomsklubben er der et grundlag på, hvad der svarer til
antal elever på Gyvelhøjskolen i 7.-9. klasse. Desuden er mange af de
unge, der har forladt Gyvelhøjskolen medlemmer i klubben, ligesom der
også er unge fra andre skoledistrikter.

b) økonomi, institution(se bilag til orientering)

Den udsendte budget/forbrugsoversigt taget til efterretning. Forbrug ser
fornuftigt ud i forhold til budget og rest af året.

c) økonomi, bar(se bilag til orientering)

Balance for baren taget til efterretning. Det bemærkedes, at omsætningen
er faldet i forhold til sidste år.

d) økonomi, Støttefond(se bilag til orientering)

e) Opdatering vedr. budget for 2016 – hvad er
forventningerne?

Der var ikke udsendt en oversigt vedr. Støttefonden. Det oplystes, at det
ser fornuftigt ud. Reparations- og vedligeholdelsesudgifter er meget mindre
end 2014. Til gengæld kommer der ingen indtægt fra salg til byfesten, da
der ikke blev solgt noget i GJUK’s telt, p.g.a. af aftalen om vederlagsfri lån
af telt – mod ikke at sælge noget.
I disse dage og uger er Skanderborg Kommune i gang med at arbejde med
budgettet for 2016. Der skal af forskellige årsager spares igen. Ca. 40 mio.
er det udmeldt, der skal spares. Der er udarbejde et stort sparekatalog, der
også omfatter klub- og sfo området. Bl.a. er der forslag om at lukke
ungdomsklubberne, forslag om 100% forældrebetaling på SFO- og
klubområdet, forslag om væsentlig reduktion i budgettildelingerne på
områderne og en del flere ting. Hvilke – og om nogen – der bliver taget
med i det endelige budget ved vi først medio september, hvor der regnes
med, der er indgået en budgetaftale mellem byrådets partier.
Bestyrelsen afventer, hvad der må komme og derudfra beslutte, hvilken

reaktion der skal være.

f) Kort orientering om det daglige liv og aktivitet i klubben.
Herunder sommeren.

3.
Personale:
a) Ny studerende, Peter Olin 1.8.15-31.1.16
b) Rasmus Mathiassen fast ansat pr. 1.8.15
c) Vikar Alice Knop (For Jane i 7 uger under
efteruddannelse)
d) Janus Jensen ansættes i 37 timer pr. 10. august (mod
tidligere 35 timer)
4.Status på klubben og folkeskolereformen
Medarbejdere på skolen
Samarbejdet med skolen

Der er kommet godt gang i klubben efter sommerferien. Der er mange
aktiviteter i gang og der er også mange børn. Der er desværre også børn,
der er indmeldt, som vi ikke ser så meget. Det er stadig den længere
skoledag og fritids- og sportsaktiviteter, der gør sig gældende. Klubbens
medarbejdere gør hvad de kan for at skabe interessante og spændende
tiltag og aktiviteter.
Sommeren i GJUK har på mange måder haft et større fremmøde end
tidligere. Dog har der ikke været så mange ture og udflugter, som tidligere.
Det skyldes bemandingsmæssige udfordringer. Medarbejderne skal i størst
muligt omfang afvikle ferie i skolernes sommerferie. Også af hensyn til, at
flere af medarbejderne også har opgaver på skolen.
Orienteringen taget til efterretning.

Bestyrelsen tog de personalemæssige forhold til efterretning.
Det blev oplyst, at Janus Jensens øgede timetal skyldes, at han har fået 7
timer ugentligt på skolen, mod tidligere 5.

GJUK’s medarbejdere er nu på skolen mellem 22 og 25 timer ugentligt,
mod tidligere 35 timer. Skolen ønskede ikke at gøre brug af 3 af de
medarbejdere vi ”leverede” i sidste skoleår. Det skyldes primært, at de
kompetencer, der var brug for, ikke var til stede hos de pågældende
medarbejdere og på grund af, at skolen ikke havde brug for så mange
indkøbte timer som tidligere.
Der har været en tilfredsstillende introduktion til medarbejderne og de
opgaver, der skal varetages. Det er primært understøttende undervisning
og valgfag. Der er desuden i forbindelse med brudte uger og andet ikke
traditionel aktivitet, mulighed for at bruge medarbejderne på andre

tidspunkter end deres sædvanlige skema.
Det er understreget, at det altid er skolens ledelse, der har ansvaret for
medarbejdernes opgaver på skolen.
Medarbejdernes tid på skolen slutter nu så tidligt, at alle kan nå at komme
ned i klubben før kl. 14.00. Det betyder, at den problemstilling vi havde i
sidste skoleår(for få medarbejdere og lukkede værksteder) ikke
forekommer i dette skoleår. Det betyder, at klubben forhåbentlig kan lykkes
bedre med at få børnene i gang så de ikke føler lyst til at forlade klubben
efter kort tid.
Endelig har alle medarbejdere skolefri om torsdagen, således at der kan
afholdes det ugentlige personalemøde den dag.
Orienteringen taget til efterretning.
5.Klubstruktur og klubopgaver
Forslag til ny organisering og nye opgaver for klubberne i
medfør af skolereformen.
./. Forslag medsendt.
./. Forslag til bestyrelsens høringssvar medsendt.
Høringsfrist er den 26. august 2015

Bestyrelsen drøftede forslaget til ny organisering, herunder forslaget om at
GJUK(selvejende) sammen med Sct. Georgsgården får tildelt nye ogaver
med ungdomsklubdrift i (for GJUK’s vedkommende) i hele Galten-Skovby
området. Desuden drøftedes 3.klasse problematikken. Klubbens bestyrelse
er tilfreds med, at forslaget sikrer at GJUK fortsat skal løse den opgave.
Heine Olsen oplyste, at skolebestyrelsen i sit høringssvar argumenterer
for, at skolen skal have opgaven tilbage.
Det udsendte forslag til høringssvar fra GJUK blev drøftet og hele
bestyrelsen tilsluttede sig, at det skal fremsendes til byrådet.

7.Eventuelt

Mødet hævet kl. 21.00
Referent: Tage

Christina Sekkelund har ønsket næste møde flyttet, da hun p.g.a. er
forhindret. Mødet flyttes til Torsdag den 29. oktober.

