
                                                                                                                                   

 

Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse ONSDAG DEN 17. AUGUST 2016 KL. 19,00 I GJUK 
Afbud: Rasmus Wagner. Fraværende: Peter Munk-Peders en 
 
1. Godkendelse af referatet fra 
mødet den 6.6.2016  
 

 
Referatet godkendt uden bemærkninger 
 

 
2. Efterretninger/siden sidst:  
a) medlemstal i klubben pr. 1.8. 
2016(se bilag til orientering) 
 
b) økonomi, institution(se bilag til 
orientering) 
 
 
 
 
c) økonomi, bar(se bilag til orientering) 
 
d) økonomi, Støttefond (se bilag til  
orientering) 
 
e Opdatering vedr. budget for 2017 – 
hvad er forventningerne? 
 
f) Kort orientering om det daglige liv og 
aktivitet i klubben. Herunder 
sommeren, og orientering om 
organiseringen af klubbens dage og 
årplan. 
 
 
 
 
 

 
 
Den udsendte oversigt over medlemstal taget til efterretning. 
 
 
Den udsendte oversigt taget til efterretning. Det bemærkes, at der er højt forbrug p.g.a. 
fratrædelsesvederlag, feriegodtgørelser til fratrådte. Herudover har der været ansat vikarer i 
sommerferien og desuden tillæg vedr. ture i sommerferien. Der vil i 2016 blive brugt af 
klubbens opsparring til den løbende drift. Det skyldes  manglende indtægt fra skolen, færre 
børn i miniklubben end tidligere.  
 
Balancen taget til efterretning. 
 
Balancen taget til efterretning. 
 
 
Se punkt 5. 
 
 
Klubben har været igennem en sommer med skiftende fremmøde. Men det har været godt for 
de børn, der er kommet i klubben. Flere at klubbens udflugter og ture i sommerferien blev aflyst 
p.g.a. for få tilmeldte. Men alt i alt en fornuftigt afvikling af klubbens virksomhed. Klubbens 
sommertur til Sverige med 65 børn var vellykket, om end stedet var en udfordring i forhold til 
husets placering ude i skovområdet og med pæn afstand til nærmeste by.  
Det var også ungdomsklubbens tur til Holland med 15 unge var også meget velllykket. 
 
Fra skolestart er der i klubbens daglige aktiviteter lagt vægt på at skabe muligheder for mange 
tilrettelagte aktiviteter i klubben – og mindre aktivitet ud af huset. Ved planlægningen fremad vil 
der fortsat lægges vægt på dette, men der vil også være flere aktiviteter i form af ture med 



                                                                                                                                   

 

 
 
 
g) Temadag 12. marts 2017 – hvem 
deltager i forberedelsesgruppen fra 
bestyrelsen? Hvilke temaer ønsker 
bestyrelsen taget op? 
 

klubbens bus.  
Orienteringen taget til efterretning. 
 
Bestyrelsen beder Irvin og Christina deltage i planlægningen af temadagen. Fra 
medarbejderside er det Jane og Rasmus. 
 
Bestyrelsen havde en længere drøftelse om temaer. Bestyrelsen ser gerne, at de/det tema der 
vælges er noget, der ikke bare er til (uforpligtende) inspiration, men gerne noget der helt 
konkret kan omsættes til handling i dagligdagen i klubben. Medarbejderne sørger for at 
indkalde arbejdsgruppen til møde snarest. 

 
3.Personale :  
a) Personalets timetal – efter 
ændringer i forhold til skolen. 
 
 
 
 
 
 
b) APV arbejdet på en ny måde og 

nyplatform. 
 
 
c) MUS samtaler frem til jul. 
     

 
De timer medarbejderne i sidste skoleår havde på skolen er nu omsat i flere timer i 
klubarbejdet. En enkelt medarbejder er gået 2 timer ned i ugentlig arbejdstid. De øvrige timer 
en anvendt ved, at nogle medarbejdere får en ekstra ugentlig aften i klubben. Derudover har en 
række medarbejdere nu(mere end tidligere) en række disponible timer, der skal anvendes til 
opgaver senere i løbet af året. Ved bemandingen af de aktiviteter, der er med i klubbens 
årskalender avendes der af disse disponible timer. Det skulle samtidig gerne medføre, at der 
optjenes færre timer til afspadsering hos medarbejderne, da merarbejdet allerede er afregnet 
løbende. 
 
Skanderborg kommune er ved at udvikle et nyt system til anvendelse ved APV=Arbejdsplads 
Vurderinger. Det skal anvendes i stedet for det nuværende, der langt fra virker 
hensigtsmæssigt. Leder og arbejdsmiljørepræsentant deltager i kursus i det nye system. 
 
Tage tilrettelægger afvikling af MUS samtaler i løbet af efteråret. Det har været udsat af 
tidsmæssige grunde. Der har derfor ikke været afholdt MUS samtaler i 2015. 

 
4.Status  på klubben og 
folkeskolereformen  
Samarbejdet mellem skolen og 
klubben. 
 

 
Bestyrelsen drøftede også på mødet i juni situationen med klubbens og skolens samarbejde og 
den klubbens fravær i skolens arbejde omkring skolereform. Det finder bestyrelsen fortsat 
beklageligt. Status er, at der kun er aftalt samarbejde omkring musical(40 timer). Klubbens 
leder har aftalt møde med skolelederen om skolens og klubbens daglige samarbejde. 
Bestyrelsen finder, at der bør gøres mere for at skabe en bedre helhed og sammenhæng i 
børnene og de unges liv i Galten. Det ønsker bestyrelsen også at drøfte med skolen. Kristian 
Amdisen har rettet henvendelse til skolens formand omkring et fællesmøde. Han har endnu 
ikke modtaget noget svar herom.  



                                                                                                                                   

 

Bestyrelsen afventer foreløbigt svar og der derfor tiden lidt and. 
 

 
5. Budget 2017  
a) Handlekataloget – hvad er 
reaktionen nu? Høringssvar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Budget møde den 29. august på 
Sølund i Skanderborg. 

 
Handlekataloget (bl.a. omhandlende flere forslag til reduktioner indenfor klubområdet) har nu 
været i offentlig høring siden før sommerferien. Handler bl.a. om fuldt forældrefinansieret 
klubtilbud, reduceret åbningstid i klubberne(til nogle eftermiddage om ugen) reduktion i antallet 
af ungdomsklubtilbud m.v. 
Bestyrelsen besluttede, at vi kan tilkendegive bestyrelsens holdning ved at kommentere 
forslagene på kommunens hjemmeside, hvor alle i øvrigt kan fremkomme med deres mening. 
Med referatet af mødet udsendes det svar bestyrelsen fremsendte til børn og unge chef Annie 
Noes i den såkaldte ”tidlige dialog” om budgettet. Bestyrelsens medlemmer kan hver for sig 
genbruge noget af det svar, der tidligere er fremsendt. Det er jo de samme temaer, der går igen 
år efter år. Og argumenterne er selvsagt de samme som tidligere. 
 
Bestyrelsen vil deltage i det åbne møde om budgettet den 29. august på Sølund.  
 
 

 
6. Status på skateparken og 
klubbens rolle i forhold hertil  
 

 
Skateparken bliver ikke færdig til den berammede indvielse den 10. september. Derfor er 
indvielsen udsat på ubestemt tid. 
Det er endnu ikke klart, hvornår indvielsen kan finde sted.  
 
Skanderborg kommune, kultur og fritid har fremsendt et udkast til at samarbejdsaftale om 
skateparken og GJUK’s ansvar og rolle i den forbindelse. Forslaget blev fremlagt på møde og 
gennemgået. Bestyrelsen kan tilslutte sig forslaget og det meddeles kommunen. 
 

 
6. Kommende møder  
Møde med skolebestyrelsen? 
 
Er der temaer bestyrelsen ønsker sat til 
debat på kommende møder? 
 
 

 
Kristian Amdisen forsøger fortsat at få et fællemøde i stand med skolebestyrelsen. 
 
 
Bestyrelsen vil gerne have en drøftelse af, hvordan frivillige kan bidrage til klubbens virke på 
forskellig vis. Denne drøftelse skal danne baggrund for at vedtage egentlige principper for, 
hvordan frivillige kan inddrages og til hvad. Drøftelsen er i øvrigt en opfølgning på temadagen i 
marts tidligere i år. 

  



                                                                                                                                   

 

 
7. Eventuelt   
 

I forbindelse med ”Vild med Galten-Skovby” deltager GJUK i afviklingen af aktiviteter på Klank. 
Men klubben deltager også med en bod på Galten Torv. Her vil bestyrelsens medlemmer være 
velkomne til at deltage i bemandingen, med info og lidt quiz. Klubben etablerer desuden en lille 
Skatepark bag Ravns Elforretning. Susanne og Christina og Irvin deltager i boden på skift 
sammen med personale fra klubben. 

Mødet hævet 
 
Referent: 

Kl. 21,00 
 
Tage 

 


