Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse
MANDAG DEN 10. MARTS 2008 KL. 19,00
En revideret dagsorden omdeltes ved mødets begyndelse.
Afbud:

Sanne Engkjær, Anette Sikjær, Mads O. Petersen og Carsten Mikkelsen

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 28. januar 2008

Referatet godkendt

2. Efterretninger/siden sidst:
a) Medlemstal, MK:53, JK:132, UK:131

Medlemstallene taget til efterretning. Tage berettede om udmeldelser, hvor børnene rent faktisk bruger
klubben meget, men hvor forældrene ikke synes de har råd eller hvor de prioriterer anderledes. Klubben
hjælper med at afsøge mulighederne for friplads, såvel økonomisk som pædagogisk. Vi følger udviklingen
tæt og nøje, men må nok forvente at der i løbet af foråret er flere udmeldelser under vejs.

b) Økonomi, institution 2008(udleveres på mødet)

Balance for institutionen var udsendt på forhånd via mail. Tage gennemgik balance og budget, der nu er
opstillet efter den sædvanlige skabelon. Der er blevet tilført klubben flere driftsmidler i 2008 end tidligere,
hvilket jo skyldes de nye tildelingsprincipper og harmoniseringen. Det bærende princip er, at der tildeles et
beløb pr. barn pr. måned, der fordeles med 80% til løn og personale. og 20% til øvrige driftsudgifter.
Herudover tildeles der midler til lederløn, rengøring, vedligeholdelse, lys, varme, udenoms arealer og
revision. Nøgletallene ses på bagsiden af balancen. Forbruget følger året og der ikke specielle
bemærkninger i den anledning.

c) Økonomi, bar 2008 (udleveres på mødet)

Regnskab for baren 2008 blev omdelt. Ingen bemærkninger.

d) Økonomi, Støttefond 2008(Regnskabet for 2007 er endnu
ikke endelig afsluttet)

Støttefondens regnskab er nu afsluttet og blev omdelt. Eneste bemærkning er, at der i 2007 ikke er betalt
for forsikring, hvilket skyldes forsinkelse i Skanderborg Kommunes opkrævning. Vi vil derfor i 2008 få 2
opkrævninger for forsikring.
Ellers lander overskuddet på det forventede godt kr. 30.000. Charlotte reviderer efter beslutning på
fællesmødet Støttefondens regnskab.

e) Kontrakt 2008 – er underskrevet af Charlotte.

Kontrakten – som tidligere fremlagt og gennemgået – er nu underskrevet af Charlotte og returneret til
Skanderborg Kommune.

f) GJUK’s vedtægt godkendt og driftsoverenskomst nu
indgået

Skanderborg byråd godkendte på mødet den 27. februar 2008 GJUK’s nye vedtægt og
driftsoverenskomsten for 2008. Charlotte underskrev driftsoverenskomsten på bestyrelsens vegne. Den
sendes herefter til Skanderborg kommune.
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g) Skitur vinterferien

Ungdomsklubben havde en meget kold, men vellykket tur til Norge i vinterferien.

h) Tovholderfunktioner i GJUK

Som aftalt i forbindelse med de decentrale lønforhandlinger, er der nu ”opslået” 2 tovholderfunktioner i
klubben, 1 for det grønne område inkl. Multibane og 1 for det opsøgende of forebyggende arbejde i klubben
og lokalområdet. Der er sat en frist til onsdag før påske på at ”byde ind” på opgaverne og dermed får del i
de 2 løntrin, der afsat til formålet.

l) Personalepolitik i Skanderborg Kommune

Skanderborg kommune nar netop udsendt en ny personalepolitik i høring. Forslaget omdeltes. Det er
meningen, at GJUK vil tilslutte sig principperne og værdierne i personalepolitikken og på den baggrund
udforme vores egen konkrete personalepolitik.

j) Livet i klubben i øvrigt

Der er rimeligt gang i klubben for tiden. Der er igen også et pænt fremmøde i ungdomsklubben. Desuden
har vi i de seneste måneder gennemført musical projekt i samarbejde med Gyvelhøjskolen, der har
premiere onsdag den 12. marts (avisudklip omdeltes) Det er i øvrigt planen, at vi i klubben vil fortsætte med
teateraktivitet efter at musical projektet er stoppet, da de unge har ønsket dette.

3. Evaluering af temadagen den 1. marts 2008:

Alle synes det var en god dag, men oplægsholderen fandt man ikke var specielt inspirerende og det tog alt
for lang tid, inden oplægget nåede til det punkt vi egentlig havde behov for at høre noget om og blive
inspireret i. Men der var dog enighed om, at det altid er sjældent man får konkrete løsninger til de
udfordringer man står midt i, men derimod forhåbentlig inspiration til at finde sine egne løsninger og egne
værktøjer. Derimod var gruppearbejdet meget konstruktivt. Her kom der brugbare ideer frem og der skal nu
arbejdes videre med disse ideer og konkrete tiltag, der som bekendt skal være en del af arbejdet med at
realisere de mål og planer, der er opstillet i kontrakten med Skanderborg Kommune. Det drejer sig
eksempelvis både om udviklingsplanen for det opsøgende arbejde og beskrivelsen af det lokale arbejde
med at skabe netværk omkring børn og unge og undgå marginalisering samt at inkludere børn og unge. Der
forestår således arbejde med at drøfte dette i personalet og omsætte det til konkret handling og
pædagogisk praksis. Endvidere vil vi senere skulle redegøre overfor og have dialog med kommunen om,
hvad vi rent faktisk har gjort og hvordan det har virket.
Ellers var det en hyggelig, god og vellykket dag, hvor også det sociale spillede en vigtig rolle.

4. GJUK’s regnskab 2007

Regnskab er underskrevet og godkendt af bestyrelsen og nu fremsendt til påtegning hos Kommunernes
Revision. Et foreløbigt regnskab er afleveret til kommunens regnskabsafdeling.

5. Generalforsamling i april, jfr. de nye vedtægter.
Fastsættelse af tidspunkt m.v.

Bestyrelsen fastsatte generalforsamlingen til mandag den 21. april kl. 19,00 i GJUK. Generalforsamlingen
indkaldes i april nummeret af klubbladet med de foreskrevne 3 ugers varsel. Der udarbejdes en skriftlig
beretning for perioden fra sidste generalforsamling og frem til nu. Deadline for bidrag til hertil er onsdag før
påske (gerne før) Beretningen bliver en del af april måneds klubblad og denne gang ikke som et særligt
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hæfte. Det venter vi med til næste generalforsamling om et år. På valg er Charlotte og Henriette og de vil
begge gerne genopstille til bestyrelsen. Bestyrelsens mødes forud for generalforsamlingen samme dag kl.
18,00.
6. Klubben set i relation til harmoniseringen, strukturen
m.v. :
Drøftelse af klubbens situation og hvilke eventuelle
ændringer/tiltag, der skal sættes i værk. (Fortsættelse af
drøftelse fra sidste møde)

Bestyrelsen tog ikke rigtig ”hul” på diskussionen om dette, da man ønsker sagen nærmere drøftet i ledelsen
og i personalegruppen, inden eventuelle beslutninger træffes. Men flere stikord indgik dog, bl.a. flere gratis
”ting” for mini- og juniorklubben, evt. en ” trækningsret” i på op til et bestemt beløb pr. måned, der f.eks. kan
bruges i værksteder og som betaling for ture. Måske ændringer i åbningstiden, evt. udvidet åbningstid for de
ældste i juniorklubben m.v.. Det kan også komme på tale opkræve et indmeldelsesgebyr for
ungdomsklubben. Bestyrelsen ønsker at evt. tiltag/ændringer får virkning fra det kommende skoleår.

7. Udpegning af nye medlemmer til Støttefondens
bestyrelse:

Bestyrelsen udpegede Klaus Hansen og Henrik Axelsen til Støttefondens bestyrelse, som afløsere for
Grethe Jensen og Tonny Mortensen. Jesper Lerche bliver spurgt om han vil være suppleant.
Charlotte meddelte, at hun melder sig som vært for årets fællesmøde.

8. Eventuelt:

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 21. april kl. 18,00 i GJUK

Mødet hævet:

Kl. 21,00

Referent:

Tage Nielsen
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