
                                                                                                                                   

 

Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse 
TORSDAG  DEN 23. AUGUST  2007 KL. 19,15 I GJUK 
 
Fraværende: Andreas Tranæs 
 
1. Godkendelse af referatet fra mødet den 31.5.2007 
 Referatet godkendt uden bemærkninger 
2. Efterretninger/siden sidst: 
 a) medlemstal, MK:55 JK:156UK :125 

Det anførte medlemstal er stadig stigende. Det er meget tilfredsstillende at det er 
lykkedes især at få så mange af de nye 3. klasser til at starte i klubben. Over 
halvdelen af årgangen var udmeldt af SFO’en i løbet at sidste skoleår. Det er også 
yderst tilfredsstillende at mange af de nye 8. klasser er meldt ind i klubben. Der var 
kun få af dem, der gik i klub i 7. klasse. Vi starter desuden skoleåret med en 
rekordstor juniorklub. 
b) økonomi, institution(udleveres på mødet) 
Balancen for perioden 1.1.-31.7.2007 omdelt. Budgettet er nu opdateret til 12 
måneder. Forbruget er omkring 9% over budgettet, hvilket hænger sammen med at vi 
nu forbruger af det opsparede overskud fra tidligere år. Der er derfor ingen problemer 
med at finansiere overforbruget. Vi mangler stadig af få overført overskud fra 2006. 
det vil vi rykke for nu. Vi har en girokonto, som faktisk ikke længere bruges, men kun 
koster os penge. Derfor tager vi skridt til at ophæve kontoen. 
Der er tvivl om, hvorvidt klubbens budget bliver efterreguleret i kraft af flere 
medlemmer end forudsat i budgettet. Derfor afholdes klublederne fra ”gamle” Galten 
Kommune et møde med børn og unge chef Anni Noes. 
c) økonomi, bar(udleveres på mødet)  
Balancen omdelt og gennemgået. Det ser yderst fornuftigt ud. Der er en meget stort 
overskud, der nok stadig hænger sammen med, at institutionen af og til betaler for 
indkøb, der efterfølgende omsættes i baren. 
d) økonomi, Støttefond(udleveres på mødet) 
Balancen omdelt og gennemgået. Hvis ellers der ikke bliver de store 
vedligeholdelsesudgifter resten af året, ser det ud til vi lander fornuftigt med et 
overskud på godt 30.000 kr. 
e) GJUK årsberetning 2007(Tidligere usendt elektronisk) 
På trods af elektroniske problemer hos bestyrelsesformanden, lykkedes det at få 
årsberetningen færdig til tiden og den er udsendt sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen til samtlige forældre. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med 
årsberetningen. 
f) Temadagen den 29. september – program for dagen?? 
Der er blevet arbejdet med at skaffe oplægsholdere til dagen. Der er vist lige kommet 
”hul igennem” til konsulent Ulla Andersen i Ungdomsringen, der har lovet at være 
behjælpelig. Temaet er om ungdomsklubben. Budgettet for dagen har i princippet 
ingen grænser. Der er de penge der er brug for til formålet. 
g) Orientering om budget år 2008 - hvor står vi ? 
Budgetsituationen for klubberne i Skanderborg Kommune kan bedst beskrives ved at 
vi står ”midt i et vadested”. Men med hensyn til kommunens budgetlægning, så ser 
den økonomiske situation sådan ud for kommunen, at den har et såkaldt strukturelt 
balanceproblem, hvor kommunens første budget  viser at være i ubalance på nogle 
områder. Vi kan derfor forvente, at de prioriteringsblokke(kr. 500.000 for 
klubområdet) vil blive inddraget.  
 



                                                                                                                                   

 

h) sommeren i GJUK 
Klubben har været pænt besøgt hele sommeren igennem. Desuden er alle klubbens 
sommerferieaktiviteter blevet gennemført. Ikke én tur eller arrangement er blevet 
aflyst. Vi kan konstatere, at der også er rig brug for klubben i skolernes sommerferie. 
Der blev gennemført også ”åbne” sommerferietilbud, hvoraf kanoturen kun havde 
deltagelse af børn og unge der ikke er medlem af klubben. 
I) Ture i efteråret 
Klubben arrangerer en tur for ungdomsklubben til Heide Park i week-enden den 21.-
23. september. I efterårsferien laver vi en 1-dagstur til Bon Bon land og desuden en 
fisketur med kutter i Lillebælt. Og så er der  turen til Lemvig med indefodboldstævnet, 
der er en tradition for klubben. Den finder sted sidste week-end i oktober. 
j) Ture i sommerferien 
Ungdomsklubben kunne ikke samle deltagere til en sommer tur. Derimod samlede 
juniorklubben rekordstor tilslutning til årets tur til Sverige, hvor vi også i år boede i 
fritidsgården i Bankeryd ved Jönkøping. Trods forskellige begivenheder forud for 
turens afvikling og en vis portion skepsis som følge heraf, var turen en stor succes og 
blevet afviklet uden problemer. 

 k) Rygepolitik i Skanderborg Kommune 
Skanderborg Kommune vedtog den 29. juni en rygepolitik, der indebærer at der ikke 
må ryges på bl.a. institutioner og i klubber, hverken indendørs eller udendørs på 
matriklen. Det skyldes ønsket om, at medarbejderne skal være gode rollemodeller og 
at steder for børn og unge skal medvirke til at udvikle røgfri miljøer. 
Klubbens ryge rum er nedlagt og rygning foregår nu afsides, så ”ingen” ser det. Det 
håber vi så kan betegnes som værende ”rollemodel-værdigt”. 
l) klubprofilering 
Klubben har som sædvanligt fået fremstillet 3 foldere, der beskriver vore 3 klubber og 
angiver begivenheder i det kommende skoleår. Folderne er d.d. uddelt til klasserne 
på Gyvelhøjskolen og miniklubbens folder omdeles til forældrene på næste  
forældremøde. Et eksemplar af folderen omdeltes. 

3.  Personale: 
  Tilgang: 010807:Simon Bøcker(praktikant) 
    150707:Peter Munk-Pedersen(virksomhedspraktik) 
    130807: Jes Rasmussen (fast ansættelse) 
    Tilgang af buschauffører (på opgavebasis) 
  Afgang: 130807: Søren Lindgaard 
  Tage redegjorde nærmere for Søren Lindgaards opsigelse. 
 
4.  Generalforsamlingen den 18.9.2007 og 2.10.2007 

gennemgang af dagsorden, forberedelse af aftenen m.v. 
Aftenen afvikles som sædvanligt. Fomanden og lederen aflægger beretning. 
Bestyrelsesmedlemmerne Sanne og Rikke genopstiller. Der skal iflg. De nye 
vedtægter vælges endnu et medlem. Bestyrelsesmedlemmerne ”stikker” fingeren i 
jorden m.h.t. mulige kandidater og opfodringer til folk om at stille op. 
Der skal vedtages nye vedtægter, der efterfølgende skal godkendes i Skanderborg 
Byråd. Der er tvivl om, hvorvidt de nye vedtægter træder i kraft før byrådet har 
godkendt dem. Tage undersøger sagen hos kommunens jurister/direktion. 
Siden forslaget til nye vedtægter er udarbejdet er Dagtilbudsloven trådt i kraft den 1. 
august 2007. Klubber og fritidshjem er omfattet af loven. Derfor ændres dette i 
vedtægtsforslaget. 
Der er ikke tilrettelagt noget foredrag eller andet ud over selve generalforsamlingen, 
idet vi har forventet at spørgsmålet om klubstruktur og harmoniseringen ville kræve 



                                                                                                                                   

 

tiden. Nu ved vi så ikke – med Familieudvalgets udsættelse af sagen, hvor den står, 
når generalforsamlingen afholdes. Under alle omstændigheder kan de forskellige 
modeller gennemgås og diskuteres. 
Der er i øvrigt sammen aften arrangeret ”sundhedsmarked” på Gyvelhøjskolen for 6.-
9. årgang med forældre. 

 
5. Klubstruktur og harmonisering 
 ./. Vedlagt materiale fra Familieudvalgets behandling af sagen den 13. august. 

Det kan oplyses, at Familieudvalget ikke har truffet nogen beslutning om noget 
som helst. Sagen er udsat på ubestemt tid. Der skal regnes nærmere på 
økonomi m.v. Hvad dette indebærer vides ikke på nuværende tidspunkt. Men 
den udmeldte tidsplan, høringsfrister m.v. er ikke mere gældende.  
Bestyrelsen afventer nu, hvad der sker på Familieudvalgets møde den 3.september, 
hvor sagen forventeligt igen vil være på dagsorden. 
Rikke og Charlotte vil igen forsøge sig ud i at formulere sig til et læserbrev. Tage 
lovede at komme med tips og forhåbentlig gode råd i processen, hvis det ønskes. 
Desuden har Tage i sin beretning beskrevet en del om intentionerne i Serviceloven 
og hvilken forskel dette gør i klubarbejdet og hvad udgangspunktet for klubarbejdet 
er. Herfra kan der hentes inspiration til læserbrevet. 
 

6.  Eventuelt. 
Der var købt gave til Andreas Tranæs, fordi dette møde var hans sidste i GJUK’s 
bestyrelse. Tage sørger for at han får gaven ved en senere lejlighed. 
Spørgsmålet om, hvem der skal erstatte Andreas i bestyrelsen som medlemmernes 
repræsentant er ikke afklaret. Det skal der arbejdes videre med. 

 
 
Mødet hævet: Kl. 22,00 
 
Referent:  Tage 


