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REFERAT FRA MØDET I GJUK’s BESTYRELSE MANDAG DEN 12 . MARTS 2018 KL. 19,00  
Afbud: Susanne Hvass, Rasmus Wagner og Irvin Beckov ic  
1.Referat fra:  
 Bestyrelsesmødet den 25. januar 2018 
 

 
Referatet godkendt uden bemærkninger. 

2.Efterretninger/siden sidst:  
a) Medlemstal, aktuelt :MK:47, JK:153, UK:249(bemærk 
faldende medlemstal). 
 
 
 
 
b) Økonomi; (se medsendte balancer).  Drøftelse af 
klubbens økonomiske udfordringer. 
 
 
 
c) Skitur vinterferien 
 
 
d) planlagte ture til Sverige, Holland og MK lejr i april til 
Nordjylland 
 
 
 
 
 
 
e) Musical i samarbejde med skolen, offentlig forestilling 
premiere den 12. april kl. 19,00 på Gyvelhøjskolen 
 
f) matrikelløs klub  
 
 
 
 
 

 
Medlemstallet er faldende i juniorklubben. Og det er reelt faldende – også ud over, hvad 
der følger af faldende børnetal i skoledistriktet. Hvad er årsagen. Det blev en længere 
dialog om travle børn, der også nyder at være sammen – eller være alene derhjemme 
osv. Bestyrelsen vil på næste ordinære møde have en temadrøftelse om, hvad der kan 
gøres for at imødegå tendenserne. 
 
Den udsendte balance for institutionen taget til efterretning. Klubbens økonomiske 
udfordringer ses stadig. Der vil også i 2018 blive forbrugt af klubbens opsparing. Dette 
skyldes også, at det ses at medlemstallet er faldende og formentlig ikke når op på det 
budgetterede. Der skal udvises forsigtighed ved brug af klubbens midler. 
 
Klubben gennemførte i vinterferien en vellykket sk tur til Rauland i Norge. Der var kun 15 
afsted i alt og det er meget imod sædvane. Hvor der plejer at være venteliste. 
 
Der planlægges tur til Sverige i den første uge af skolernes sommerferien. Turen skulle 
gå til Gränna igen, men vi har netop fået besked om, at Ribbaskolan ikke kan have os å 
grund af bygningsrenovering. Nu arbejdes der på at finde et andet sted/en anden skole i 
området. Der er allerede fuld booket på turen, hvor der kan komme 60 børn med. 
Turen til Holland med ungdomsklubben er opslået, men der er endnu flere pladser på 
turen ledig. Den finder sted fra den 30.7.-3.8.2018 Og minilubbens tur til Strandgården I 
Nordjylland for miniklubben finder sted 20.-22. april. 
 
25 unge mennesker er involveret i musicalen i dette forår og premiere er den 11. april og 
offentlig forestilling på skolen den 12. april kl. 19,00.  
 
I klubbens kontrakt for 2018 er der et mål, der handler om den matrikelløse klub (DMK), 
hvor klubben ønsker at få indsatsen omorganiseret og med et lokalt udgangspunkt. Det 
er der nu kommet skred i og det matrikelløse arbejde får nu en medarbejder med 
udgangspunkt i Galten-Skovby Området. Der arbejdes endvidere på at finde en lokal 
medarbejder, der kan indgå i såkaldt ”hot-spot indsats” i perioden 1. maj – 30.9. Der skal 
være et team, der på kommunalt niveau der kan være til rådighed især i weekends, de 
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g) livet i klubben i øvrigt 
 
 
 
 
h) budget 2019 – har vi input hertil? (ny lokalaftale, 
praktikvejledning og praktikanter). 
i) kontraktdialog 4. april kl. 8,30-10,00 – og opdatering på 
kontraktmål. Godkendt kontrakt medsendt 

steder hvor unge mennesker mødes for at feste. Det kan være ved Sønder Ege Ry, 
Bytoften i Galten eller ved Stilling sø og Byparken i Skanderborg.  
 
Der har været lidt stille i klubben de sidste måneder, men der sker stadig rigtig mange 
ting. De ting, der er planlagt bliver som regel gennemført. Som det fremgår af klubbladet 
er der mange ting, der er i programmet og der er også liv i klubben såvel dag som aften. 
Men vi ser gerne et højere fremmøde. 
 
Bestyrelsen vil fremsende henvendelse til byrådet med ønske om ny tildelingsmodel til 
klubberne, hvor andet end eksakt medlemstal indgår i modellen. Her tænkes på 
forebyggende og socialt arbejde for alle børn og unge i lokalområdet. Desuden vil 
bestyrelsen  bede om penge til reel dækning af den nye lokalaftale, der er er ved at blive 
forhandlet mellem kommunen og BUPL. Endelig vil bestyrelsen pege på behov for penge 
til udannelse af praktikvejledere. Det er en ganske stor omkostning for klubben og den 
bør dækkes af en central bevilling. Det fremføres overfor byrådet/administrationen. 

3.Evaluering af temadagen den 24. februar 2018:  
Var dagens program relevant? Hvordan var udbyttet fra de 
temaer vi drøftede? 
Hvad giver temadagens debat og drøftelse anledning til? 
./. Referat tidligere udsendt. 
 

 
Bestyrelsen synes at det var en og udbytterig temadag. 
Det var godt, der både var lidt perspektiv på klubbernes rolle og fremtid og også noget 
meget konkret om vores egen struktur og opgaver. Forventningerne til sådan en proces 
er forskellige. Nu er vi i gang og processen kører.  

4.Endelig godkendelse af GJUK’s regnskab 2017:  
Regnskabet er færdig revideret. 
Endelig gennemgang og godkendelse af regnskabet 
Bestyrelsen underskrev regnskaber og revisionsprotekollat. 
den 12.3. Regnskabet har ikke givet anledning til 
bemærkninger 
 

 
Bestyrelsen godkendte og de tilstedeværende underskrev regnskabet. 
Revisionen har gennemgået det og ikke fundet anledning til bemærkninger.  
Regnskabet bliver nu fremsendt til revisionen til endelig påtegning. 
Det forventes, at der vil være ca. 1.257.000 til overførsel til 2018. Det er kr. 716.000 
mindre end sidste år. 

5.Personale:   
a) Proces frem mod ny struktur pr. 1.8.2018 
b) Lokale lønaftaler – og hvad nu? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bestyrelsen havde en lang drøftelse af sagen omkring lokalaftale og struktur for klubben. 
Bestyrelsen erkender, at der er udfordringer med at får en ordentlig og inddragede 
proces omkring struktur og lokal aftale. Det er vigtigt for bestyrelsen, at der bliver 
ordentlig tid. Bestyrelsen vil også skaffe sig et overblik over, hvad der p.t. gives 
funktionsløn for. Formålet er at vurdere rimeligheden og også formål sat op i forhold til 
de behov, der måtte være mere end 10 år efter aftalens indgåelse. Bestyrelsen vil 
forlænge processen om lokalaftale frem til årets udgang, mens ledelsesstrukturen skal 
træde i kraft som aftalt 1.8.2018. 
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c) 3i1 undersøgelse (psykisk arbejdsmiljø og lederevaluering). 
 
 
 
 
 
d) b) Sygefravær 
 

Bestyrelsen vedtog følgende i forhold til proces: 
 
Bestyrelsen har den 12. 2018 marts besluttet, at koordinator og stedfortræder funktionerne følger 
den vedtagne procesplan og således skal være på plads pr. 1.8.2018.  
 
Processen hvor F-trinene(funktionslønnen) drøftes og forhandles forlænges til ultimo december 
2018. 
 
Der afholdes et ekstra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 9. april fra kl. 17-20 – mødet 
omhandler afdækning af koordinatorstillinger samt stedfortræder.  
 
Bestyrelsen har tænkt, at der skal være 3 koordinatorstillinger, hvor den ene skal handle om 3.-
4. klasse omkring de pædagogiske indsatser for målgruppen. 
 
Den anden er den pædagogiske indsats for de ældste i juniorklubben, som drejer sig om de 5.-7. 
klasse.  
 
Den tredje, drejer sig om ungdom, herunder den matrikelløse klub (DMK), SSP-samarbejdet og 
det præventive og udegående arbejde i lokalområdet og hvad der naturligt hører hertil. 
Bestyrelsen vil gerne have input fra personalet, så det kan drøftes på et ekstraordinært 
bestyrelsesmøde den 9. april 2018.  
 
Bestyrelsen udarbejder det endelige oplæg. Oplægget indeholder datoer for, hvornår fristen for 
at søge koordinatorfunktionerne og hvornår samtalerne foregår.  
 
Stedfortræderfunktionen indgår også i oplægget. 
 
Den 9. april 2018 beslutter bestyrelsen ligeledes tidsplan for hvordan F-trinene udmøntes og 
hvordan processen skal være i forhold til F-trinene. 
  
Der skal tilvejebringes en total oversigt over antal løntrin, der er i spil og hvilken funktion disse 
hidtil har omfattet. 
 
For tiden foregår den kommunalt iværksatte trivselsundersøgelser og lederevaluering. 
Den foregår i perioden 5.-23.3. Det samlede resultat at målingen foreligger den 20. april. 
Bestyrelsen vil få resultat sat på dagsorden på et kommende møde. Og det vil også blive 
drøftet på personalets møder. 
 
Sygefraværet er faldende i forhold til opgørelsen, bestyrelsen fik  
forelagt på sidste møde. 
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e) Praktikanter 
 

Klubben vil modtage studerende fra seminaret i praktik henholdsvis den 19. marts 
og1.juni. Klubben har også haft en Pædagogisk assistent elev i praktik. 

6.Generalforsamling den 25. april.  
Planlægning af generalforsamlingen. Hvordan er rammen? 
Og hvad er indhold? 
Valg. 
Beretning. 
Andet vedrørende generalforsamlingen. 
 

 
Bestyrelsen nåede ikke at drøfte generalforsamlingen i detaljer. 
Dog er det aftalt, at Kristian (med bistand fra Tage) udarbejder bestyrelsens beretning. 
Indbydelse er udsendt med sidste klubblad. Der udsendes i midten af april en mail til alle 
forældre med stærk opfordring til at komme. Hvorvidt det skal forsøges at afholde 
generalforsamlingen fra kl. 17-19(med mulighed for lidt mad måske)  
 
Christina har tidligere meddelt, at hun vil udtræde af bestyrelsen. 
Der er ikke andre, der har oplyst noget om dette punkt omkring valg. 
Det vil være muligt at drøfte generalforsamlingen på det ekstraordinære  møde den 9. 
april. 

7.Galten Skatepark  
Nyt fra Skategruppen – klargøring til den nye skate sæson. 
Daglig ledelse? Bestyrelsen og formanden?  
 
 

 
Intet nyt er godt nyt. 
Vi forventer at der kommer gang i skateparken snart. 

8.Eventuelt  
 

Intet fremført 

Referent: 
 

Tage 

 
 

 
  
 
  
      


