
                                                                                                                                   

 

Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse  ONSDAG  DEN 23. AUGUST  2017 KL. 19,00 I GJUK 
Afbud: Rasmus Wagner, Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 
1.Godkendelse af r eferatet fra mødet den 9.5.2017  
 

 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 

2.Efterretninger/siden sidst: 
a) medlemstal i klubben pr. 1.8. 2017(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 2018 – hvad er 
forventningerne? 
 
f) Kort orientering om det daglige liv og aktivitet i 
klubben. Herunder sommeren, og orientering om 
organiseringen af klubbens daqe og årplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det udsendte bilag med de aktuelle medlemstal taget til efterretning.  
 
 
Det udsendte bilag vedr. institutionens økonomi taget til efterretning. Det 
bemærkes, at der fortsat ”tæres” solidt på klubbens opsparring. Det betyder, at 
der i 2017 vil blive brugt mellem 5 og 600.000 af de opsparede midler. Håbet er 
naturligvis, at medlemstallet kan holdes, så der ikke sker yderligere træk på 
reserverne. 
 
Kioskens økonomi taget til efterretning. 
 
Der foreslå ingen økonomisk opgørelse for fonden. 
 
Se punkt 5. 
 
 
Aktivitetsniveau i sommerferien skiftende – ligesom fremmødet. Især de midterste 
uger har været svagt besøgt. Sommerferieaktiviteterne har mest haft succes med 
ture til Djurs Sommerland, Ree Park, Midtjysk Mini zoo og andre små-udflugter. 
Sommerferieturene til henholdsvis Sverige (67 børn) og Holland (21 unge) er gået 
over al forventning. 2 rigtig gode ture. 
 
Der er udfordringer i dagligdagen med at opretholde aktivitetsniveau – samtidig 
med færre medarbejdere.  
 
Derfor bør der tænkes i alternative løsninger, når vi skal tænke klubben 
fremadrettet. Der skal tænkes mere i at involvere frivillige, der vil lave en aktivitet, 
deltage som ekstra voksne på ture og arrangementer. Der er udfordringer med at 
bemande ”baren” med medarbejdere i dens åbningstid om eftermiddagen fordi 
medarbejderne ikke også kan stå for aktiviteter samtidig. Derfor  synes 



                                                                                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) Temadag 10. marts 2017 – hvem deltager i 
forberedelsesgruppen fra bestyrelsen?  
 
h) ”Vild med Galten-Skovby” 25.8. 
 

bestyrelsen det vil være fint om der kunne findes en frivillig eller 2, der ville hjælpe 
med den funktion, eller en ung, der kunne passe kiosken – mod betaling. 
Bestyrelsen udtrykker samtidig, at man finder det er vigtigt for klubben og børnene 
at der en sådan funktion, hvor der sælges og børnene kan købe. Det er en del af 
klubbens DNA. 
 
Annette henviste til Tjørnehavens erfaringer med at inddrage frivillige og mener at 
Jette Risager(leder på Tjørnehaven) kan inspirere og hjælpe klubbens i den 
retning. 
 
Bestyrelsen peger også på om man kan få en flygtning i integrationsforløb – og 
som samtidig kan få konkrete praktiske opgaver i klubben. 
 
Situationen er, at det klubarbejde vi kendte før i tiden ikke kommer tilbage med de 
ressourcer, der var til rådighed. Og bestyrelsen ønsker at bevare et stærkt og 
interessant klubtilbud – grundlæggende på baggrund af de ressourcer, der stilles 
til rådighed nu, men også suppleret med andre ressourcer fra forskellig side. Og 
her vil bestyrelsen tænke alternativt og nyt. 
 
Men hensyn til sommerferien er bestyrelsen indstillet på at der kan lukkes i nogle 
uger, blot det kan koordineres på en måde, så pasningen i MK kan 
opretholdes(måske i samarbejde med skolen) og således, at der er en matrikelløs 
medarbejder til rådighed. Det drøftes nærmere på næste bestyrelsesmøde. 
 
Klubbens årsplan er færdig, men endnu ikke bemandet. Det sker på et kommende 
personalemøde. 
 
Bestyrelsens deltagere aftaltes på sidste møde og er Rasmus og Annette. 
 
 
Klubben deltager i Vild med Galten-Skovby med aktiviteter på Klank fredag 
eftermiddag og deltager også på torvet fredag aften. Ungerådet har planlagt 
forskellige ting – med udgangspunkt i klubbens bod på stedet(det blev desværre 
aflyst), men medarbejder fra klubben deltog hele aftenen og have snakke og 
dialog med såvel børn som voksne.  



                                                                                                                                   

 

Klubben var lukket fredag eftermiddag, da alle medarbejdere deltog på Klank. 
3.Personale :  
a) Personalesituationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Lokal løn aftale. 
 
 
 
 
 
 
c) Ledelsesorganisering i klubben og konstitueringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efter periode med langtidssyge medarbejdere (nyt knæ, nyt hjerteklap, 
nyreproblemer m.v.) er situationen nu den, at én medarbejder er sygemeldt p.g.a. 
nyreproblemer. De øvrige er tilbage på arbejde igen. Derfor er vikartrækket nu på 
et minimum. Det fremmer en god stabilitet i det daglige arbejde. Det skal 
bemærkes, at de vikarer der har været inde har gjort et rigtig godt og 
velkvalificeret arbejde. 
 
Bestyrelsen overvejer som arbejdsgiver, at der er behov for en tydeliggørelse af, 
hvad det vil sige at være ansat i klubben. Hvilke forventninger er der til arbejdets 
udførelse og hvordan forholder det sig med arbejdets tilrettelæggelse og hvornår 
inddrages personalet og i hvad. Det skønnes der behov for at få beskrevet i en 
slags ”medarbejderhåndbog”. 
 
Skanderborg Kommune står foran at skulle revidere lokal lønaftaler. I den 
sammenhæng findes det hensigtsmæssigt, at GJUK også kigger på lokal 
lønaftale, da det er mange år siden aftalerne om lokal løn er indgået. Bestyrelsen 
er indstillet på at opsige de nuværende aftaler og forhandle nye – med de løntrin 
der p.t. indgår. Der er brug for at målrette den lokale løndannelse i forhold til den 
situation klubben er i og de opgaver der er nu. 
 
Bestyrelsen erkender at konstitueringerne i souschef og afdelingslederstillingerne 
har varet i alt for lang tid. Konstitueringen skete i sin tid fordi, der i det hele taget 
var usikkerhed om klubbens status og organisering. Da det nu (indtil videre) er 
afklaret – skal der træffes beslutning om, hvad der er behov for og hvad der skal 
ske.  
Bestyrelsen mener ikke der skal være 3 personer i et ledelsesteam ud af et 
samlet pædagogisk personale 9 personer. 
Det bør overvejes, hvordan de pædagogiske og organisatoriske opgaver hos 
souschef og afdelingsleder kan løses på anden vis. Evt. i form af ”koordinatorer”, 
der løser opgaverne. I den sammenhæng kan de lokale lønpuljer evt. indgå. 
Bestyrelsen træffer beslutninger på et senere tidspunkt og tilkendegiver, at de 
gerne indgår i den direkte dialog med personalet om de løsninger der skal findes. 
 



                                                                                                                                   

 

d) Møde med BUPL  
 
 
 
e) Konstitueringer på afdelingslederstillingerne. 
 
f) Ziynet Topcu ansat 2 timer ugentligt i flexjob 
 
g) Anders Rasmussen studerende fra 1.6. – 30.11. 
 

Der er aftalt møde med BUPL’s fælles tillidsmand i Skanderborg Kommune. Det 
finder sted den 14. september kl. 11,00 på Rådhuset. Bestyrelsen tilkendegiver, at 
de ønsker sig sekunderet af en HR-medarbejder fra Skanderborg kommune.  
 
Se ovenfor 
. 
Bestyrelsen tog ansættelsen til efterretning. 
 
Bestyrelsen tog til efterretning, at Anders Rasmussen er i lønnet praktik i GJUK 
frem til 1. december. 
 

4.Kontraktdialog og kontrakt for 2018  
Kort orientering om kontraktdialogen den 14.8.- samt 
proces for ny kontrakt 2018 
 

 
Bestyrelsesformanden og lederen deltog i kontrakt dialogen med børn og unge 
chef Søren Aalund og direktør Frederik Gammelgaard.  
Kristian konkluderede, at de konktraktmål der er, fint harmonerer med det arbejde 
der i øvrigt foregår i klubben. Det var der også enighed om under dialogen.  
Det var en positiv dialog. Børn og unge chef og direktionen udtrykte tilfredshed 
med klubbens arbejde og indsats.  
Det fremadrettede arbejde med kontrakt for 2018 starter så småt om en måneds 
tid. Bestyrelsen har ikke nye forslag fra klubbens side til kontraktmål. Dem vi 
allerede harskal køre videre. 
 
Og så må vi se, hvilke centrale mål der fastsættes og som også klubben skal 
arbejde med. 

5.Budget 2018  
Offentligt budget møde den28 august på Rådhuset på 
Fælleden. 
 

 
Ingen fra bestyrelsen kan deltage i det offentlige møde om budgettet. Tage 
deltager (med flere kasketter) og kan melde tilbage til bestyrelsen, såfremt der er 
væsentlige ting bestyrelsen skal vide. 
 
Der forventes ikke yderligere besparelser på budgettet for 2018, da kommunens 
økonomi tegner yderst positivt – for en gangs skyld. 
 
Dog fortsætter effektiviseringen med 0,5 % også i 2018. Det betyder reduktioner i 
GJUK på kr. 20.000 årligt. 
 



                                                                                                                                   

 

6.Status på skateparken  
 

Kristian fortalte om mødet i skateudvalget, der blev holdt forud for 
bestyrelsesmødet. 
 
Konklusion: Godt besøgt. Der er lidt larm om natten - hvor der festes. Det er ikke 
nødvendigvis skatere - men andre udefra kommende. Der er også lidt historier om 
hash. Kultur med øl drikkeri omkring skateparken. 
Tage berettede, at klubben også kommer derop så ofte som muligt og han 
personligt ofte er forbi p.g.a. den nære afstand fra hans bolig. 
 
Generelt er det positivt med børn og unges brug af skateparken, men der vil altid 
være ”gæster” man gerne så blev væk. 
 

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

 
Endelig er der fastsat møde med skolebestyrelsen. Det holdes torsdag den 31. 
august. Mødet skal bruges til at understrege ønske og behov for et godt 
samarbejde om det gode børneliv og i øvrigt trivselsfremmende tiltage i forhold til 
de enkelte børn. 

7.Eventuelt  
 

Intet fremført 

Mødet hævet kl. 21,15  
Referent: Tage 

 

 
 


