
         

 

 

Referat fra mødet i bestyrelsen for GJUK 
torsdag den 26. oktober  2006 kl. 19,00 
 
Afbud til mødet: Søren Lynggaard 

Charlotte deltog i mødet fra kl. 19,30 – og deltog ikke i punkt 4 og 
kun delvis i punkt 5. 

 
1. Konstituering: 
a) valg af formand   
Charlotte Højlund Jensen valgtes. 
b) valg af næstformand   
Rikke Stræde Frandsen valgtes 
c) valg af rep. til ansættelsesudvalg  
Sanne Engkjær valgtes 
d) valg af rep. til “formandsrådet”  
Charlotte Højlund valgtes. 
e)Andet 
Tage oplyste, at Skanderborg Kommune er på vej med en beslutning om ikke at ville lade 
sig repræsentere i forskellige bestyrelser, herunder heller ikke i GJUK’s bestyrelse. 
Der er ikke truffet beslutning om det endnu og vi har heller ikke modtaget nogen besked 
eller varsel. Når beslutningen træffes, indebærer det bl.a., at den selvejende institution 
skal ændre vedtægten, hvilket er en besværlig procedure, med vedtagelser på 2 
generalforsamlinger. Der skal således også tages stilling til, ”hvem” der skal have den 
ledige bestyrelsesplads. 
 
2. Bestyrelsens møder: 
a) fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsen: 
16. november 2006 kl. 19,15 (såfremt der skal sendes høringssvar) 
25. januar 2007 kl. 19,15 
22. marts 2007 kl. 19,15 
31. maj 2007 kl. 19,15 
23. august 2007 kl. 19,15 
18. september 2007 Kl. 18,00(forud for generalforsamling) 
Generalforsamling: Tirsdag d. 18. september kl. 19,00 2007 
b) temadag med personalet 
29. september 2007 
c) fællesmøde med Støttefonden  
Tirsdag d. 5. december 2006 kl. 18,00 hos Charlotte. 
d eventuel fastsættelse af andre møder 
Der blev ikke fastsat yderligere møder. 
3. Bestyrelsens arbejdsform 
- hvilke ønsker/krav har bestyrelsen til arbejdet og mødeformen. 
Bestyrelsen ønsker, at Tage udfærdiger og udsender dagsorden samt sørger for referat fra 
bestyrelsens møder. Dagsorden udsendes ca. 1 uge før mødet og punkter, der ønskes 
medtaget, skal meddeles Tage en god uges tid før mødet. Bestyrelsen ønsker at være 
velorienteret om klubbens daglige drift, pædagogiske indsats og arbejde og også om 



         

 

 

økonomien. Der ønskes også afsat tid til mere overordnede debatter, gerne med aktuel 
baggrund i klubbens arbejde. Møderne afsluttes senest kl. 22,00 
 
4. Godkendelse af referat fra: 
a) bestyrelsesmødet den 7. september 2006 
b) generalforsamlingen den 21. september 2006 
Begge referater godkendt uden bemærkninger. 
   
5. Efterretninger/siden sidst: 
a) Økonomi og medlemstal, institution 
Økonomisk balance gennemgået. Budgettet holder fint. Der bruges af indeværende års 
budget en del penge på renovering af kontor og p-stue, både til gulv og til maling samt 
inventar. Der indkøbes en ny kopimaskine, der har en kapacitet, så den også kan trykke 
klubblad. Vores nuværende trykmaskine er gammel og efterhånden svær at skaffe 
reservedele og forbrugsstoffer til. Der bruges også en del penge på at opsætte nye lys 
amaturer i p-stuen, i garderobe og på gangene på 1. sal. 
Medlemstal ser yderst fornuftigt ud, med de nuværende tal er vi over budgettet og får en 
efterregulering på plus ca. kr. 100.000 
Vi har øvrigt fået overført kr. 597.000 til vores konto vedr. 2005. 
b) Økonomi, bar 
Balance for bar gennemgået. 
Omsætning gået kraftigt ned, p.g.a. det reducerede sliksalg. Til gengæld sælger vi mere 
mad. Tilsyneladende ser overskuddet ud til at være ret meget på linie med tidligere. 
c) Økonomi, støttefond 
Fondens overskud skrumper ind. Det har været dyrt at vedligeholde bussen i år. 
d) Budget 2007 – konsekvenser af besparelserne 
Sammenlægningsudvalget har vedtaget budgettet for 2007, inkl. En besparelse på 2%. 
Efterfølgende skal Familieudvalget på deres møde den 30. oktober udmønte de enkelte 
områders besparelse. Denne udmøntning sendes til høring med en frist til den 17. 
november 2006. Der forelægger på nuværende tidspunkt ikke noget konkret om, hvordan 
klubområdets besparelse vil blive udmøntet. Bestyrelsen holder et møde den 16. 
november for at forholde sig til Familieudvalgets forslag, med henblik på at sende 
høringssvar. 
e) Sammenhængende børnepolitik 
Forslaget til sammenhængende børnepolitik blev drøftet. Bestyrelsen finder, at ingen kan 
være uenige i de forskellige politiske visioner. De er nærmest selvfølgeligheder og strider 
på ingen måde imod den pædagogiske praksis, der i forvejen er gældende i GJUK. Vi 
mener også, at vi i forvejen forsøger at  leve op til dem. 
Bestyrelsen finder, det er vigtigt, at de forskellige institutioner får lov til at udvikle sig 
forskelligt, netop således at der er plads til mangfoldighed og forskellighed. 
f) Livet i klubben 
Lige nu i klubben forventer vi stor aktivitet i de kommende måneder i værkstederne. Der er 
allerede god gang i den om eftermiddagen. Vi forbereder halloweenfest, deltagelse i 
fodboldstævnet i Lemvig og fredag er der fest i UK. I UK er det meget svigende med 
fremmødet, men en fast skare kommer hver aften, og i musiklokalet øves der heftigt. 
(bestyrelsen konstaterede ved selvsyn- og hør – resultatet ved caféaftenen torsdag aften) 



         

 

 

I miniklubben er der forældremøde den 31. oktober. Forud er der udsendt en række 
punkter, som vi ønsker at drøfte med forældrene, ligesom vi forud har snakket med alle 
børnene om emnerne. Vi har også bedt forældrene snakke med børnene derhjemme 
inden forældremødet. Fra klubbens side ønsker vi at skabe trygge omgivelser for børnene 
samt et miljø, hvor de store og de ”små” respekterer hinanden og ikke udsætter hinanden 
for drillerier eller nogen form for mobning. Men vi er også bevidste om, at der også i 
klubben er et hierarki, som alle andre steder. Vi er også bevidste om, at en del af 
børnenes livs- og erfaringsgrundlag også skabes ved at afprøve de forskellige grænser 
der naturligt er. At afprøve grænser, medfører også ”afregning” og konsekvens, som er en 
del af børnenes sociale læringsproces. Men det er også vigtigt at skabe et socialt miljø, 
hvor disse processer kan foregå i tryghed. 
I Ungdomsklubben planlægger vi en brugerundersøgelse, der skal gennemføres som 
interview med hver enkelt klubmedlem. 
I juniorklubben har vi gennemført en overnatning for 30 børn. 
Alt i alt rimelig fornuftig aktivitet og liv i klubben. 
g) Temadagen 
Bestyrelsen var meget tilfreds med temadagen. Bestyrelsen håber personalet kan bruge 
giraf-redskaberne i det daglige arbejde og vil følge op på det på personalemøderne. 
6. Personale 
Tilgang: 25.9.2006: Jes Kruse Rasmussen(Arbejdsprøvning) 
Herudover oplystes det, at klubben hver dag i 2 timer frem til den 1. december modtager 
en straf afsoner (med fod lænke) Han sættes til udendørs praktisk arbejde. Klubben skal 
desuden overvåge, at han indtager sin antabus pille 2 gange ugentligt. 
 
7. Eventuelt 
Tage orienterede om et møde for kommunens klub- og skoleledere, hvor emner var, 
hvordan skolerne og klubberne kan samarbejde bedre om børn og unge med særlige 
behov eller vanskeligheder. Vi skal mødes med skoleledelsen senere for at drøfte 
konkrete modeller. Allerede nu er det aftalt, at GJUK’s teams skal mødes med skolens 
lærerteams. Desuden er der i gang sat initiativer, hvor klubben og skolen i samarbejde,  
gør en indsats for enkelte elever.  Det sker typisk i form af kontaktperson fra klubben til de 
pågældende børn og unge. 
 
Mødet hævet: Kl. 21,45 
 
Referent:  Tage Nielsen 
 
 
 
 


