REFERAT FRA FÆLLESMØDET MANDAG DEN 3. DECEMBER 2007 KL. 18,00
HOS TONNY MORTENSEN, ÅRHUS 20, GALTEN
Afbud til mødet:

Sanne Engkjær

Dagsorden:

Referat

1.Godkendelse af referatet fra mødet den
5.12.2006

Referatet godkendt uden bemærkninger

2.Efterretninger/siden sidst:
a) forventet resultat for 2007

Den udsendte oversigt over det forventede resultat for 2007 blev gennemgået og
kommenteret af Tage. Da Skanderborg Kommune nu har valgt at være selvforsikret(bortset
fra ansvar) er bussens forsikring nu en del af Kommunens forsikringsportefølje. Vi har derfor
endnu ikke fået opkrævning for forsikringen, men det forventer vi at få her i december måned.
Der er derfor lidt usikkerhed om, hvorvidt forsikringen stiger lidt. Bussen er blevet
undervognsbehandlet i 2007 og som det fremgår af oversigten har der været en større udgift
til udskiftning af bussen blæseranlæg foran i bussen. Endelig har vi solgt værdipapirerne i
Nordea Direct og indsat salgssummen + en del mere på en højrentekonto. Det forventede
overskud er derfor godt kr. 30.000, hvilket er en hel del bedre end i 2006 og også bedre en
budgetteret.
Bussens stand skønnes at være i orden. Kanoerne kan trænge til lidt renovering, ligesom
kanotraileren har set bedre dage. Den står til en udskiftning.
Der er i øvrigt ikke foretaget ny indkøb i 2007.
Ellers intet fremført.
Budgetforslaget gennemgået. Der er korrigeret for øgede renteindtægter med + kr. 1.500 samt
mindre udgift til revision kr. – kr. 2.500, idet det besluttedes at der fremover på GJUK’s årlige
generalforsamling vælges en revisor, der forventes at ville gennemgå de omkring 40 bilag for
et par flasker vin. Ellers blev budgettet godkendt med de nævnte korrektioner.
Herefter blev leasingkontrakten godkendt og underskrevet af GJUK’s formand og formanden
for Støttefonden.
Tonny Mortensen mindede om, at han på sidste års møde meddelte, at han i 2007 – i øvrigt 25
år efter fondens stiftelse, ønskede at trække dig fra fondens bestyrelse. Han takkede Grethe
Jensen, der har været med i fondens bestyrelse i alle årene. Han takkede også Tage og øvrige
for et godt samarbejde igennem årene, både i hans tid som formand for GJUK og
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efterfølgende for hans tid i fondens bestyrelse, der jo i sin tid bestod af
ungdomsskoleinspektør Kaj Steffensen, vicepolitimester Henning Stampe-Degn og Grethe
Jensen. Han erindrede om, at der har været udvist stor kreativitet i tider med nedskæringer
og forandringer og ændrede vilkår for klubben. Også Grethe Jensen takkede for de mange
gode år i fondens bestyrelse, idet også hun ønskede at stoppe med arbejdet i bestyrelsen.
Tage benyttede også lejligheden til at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres tid
og indsats. Selvom indsatsen i selve fonden ikke har krævet den store arbejdsmængde, så
har fondens eksistens været en nødvendig konstruktion og dermed også vigtig indsats fra
bestyrelsens medlemmer. Desuden har en klub som GJUK brug for venner og ambassadører
og det har både Tonny og Grethe været for klubben og det var han sikker på de også ville
være, selvom de nu har valgt at forlade fondens bestyrelse, sagde han.
Han overrakte Tonny og Grethe nogle flasker vin og et erindringskort som tak for indsatsen.
GJUK’s bestyrelse skal nu på et senere møde tage stilling til, hvem der – udover Jan
Andersen – skal udgøre Støttefondens bestyrelse.
Efter mødet var der den sædvanlige julefrokost, med tilhørende drikkevarer, under hyggelige
og afslappede former. Tak til Tonny og Elin for at lægge hus til !
Referent: Tage Nielsen

Glædelig jul og godt nytår!!!

