
                                                                                                                                  

 

 

Referat fra konstituerende møde i bestyrelsen  
for GJUK mandag den 5. maj  2008 kl. 19,00  
 
 
Afbud:  Mads O. Petersen, Rikke Stræde Frandsen, Sanne Engkjær 
1. Konstituering:  
a) valg af formand 
b) valg af næstformand 
c) valg af rep. til ansættelsesudvalg 
d) valg af rep. til “formandsrådet” 
e)andet(temadagsudvalg) 
 

 
Charlotte Højlund Jensen valgtes 
Rikke Stræde Frandsen valgtes 
Annette Sikjær Christensen valgtes 
Charlotte Højlund Jensen varetager denne post, hvis det bliver aktuelt 
Henriette Wæhrens og Annette Sikjær Christensen valgtes 

2. Bestyrelsens møder:  
a) fastsættelse af mødedatoer 
b) temadag med personalet 
c) fællesmøde med Støttefonden   
d eventuel fastsættelse af andre møder 

Bestyrelsesmøderne afholdes mandage kl. 19,00 følge nde datoer: 
9. juni, 25. august, 20. oktober, 19. januar 16. marts 
Lørdag den 7. marts 2009 
Mandag den 24. november hos Charlotte Højlund Jensen 
Generalforsamling 2009 afholdes tirsdag den 21. april. 

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 10. marts 2008 
b) generalforsamlingen den 21. april 2008 

 
Referatet godkendt 
Referatet godkendt 

5. Efterretninger/siden sidst:  
a) Økonomi og medlemstal, institution 
 
 

 
Balancen for institutionen pr. 30. april udsendt sammen med dagsorden. Balancen gennemgået og 
forbrugsprocenten i forhold til året ser fornuftigt ud. Dog kan merudgift til ”glemt” pensionsbidrag skabe 
problemer, hvis vi selv 100% skal dække dette ind. Medlemstallet er pr. 1.5. således: MK: 53, JK: 124, UK: 



                                                                                                                                  

 

 

 
 
 
b) Økonomi, bar 
 
c) Økonomi, støttefond 
 
d) Budget 2008 – konsekvenser af finansloven, byrådets 
beslutninger m.v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Regnskab 2007 – hvad sker der? 
 
f) Livet i klubben 
 
 
g) Sommerture 
 
 
 
 
h) Klubbernes dag i Århus og Skanderborg 
 
 
 
i)Scenen er Jeres 
 

132. Der forventes fortsat et fald i medlemstallet hen over foråret. Med hensyn til forventningerne til det nye 
skoleår, så er det at medlemstallet stabiliserer sig. Gennemsnittet for 2008 er nu i MK 55(budget 59) og i 
JK 142(budget 137). 
Balancen for baren udsendt sammen med dagsorden og efterfølgende gennemgået i bestyrelsen. Det ser 
fornuftigt ud og derudover ingen bemærkninger. 
Balancen for Støttefonden udsendt sammen med dagsorden og efterfølgende gennemgået i bestyrelsen. 
Det ser fornuftigt ud og derudover ingen bemærkninger. 
Bestyrelsen blev orienteret om den særlige problemstilling vedr. budgettet for 2008, hvor  
Regeringen i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2008 har besluttet, at understøtte 
kommunernes budgetoverholdelse med indførelse af en individuel modregning bloktilskuddet i 
2009 i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider henholdsvis de budgetterede 
serviceudgifter og de budgetterede anlægsudgifter. Det betyder således, at overførsler fra 2007 til 
2008 bliver ”ramt” og kommunen har besluttet, at indefryse ikke forbrugte beløb i 2007 frem til 
2009. Det kan betyde, at GJUK ikke kan bruge af overskuddet til f.eks. betaling for multibanen. 
GJUK har meddelt kommunen, at vi forventer at skulle bruge kr. 350.000 af vores tilgodehavende 
på kr. 815.000 i 2008 og at resten kan indefryses. Om vi få lov til det står endnu hen i det uvisse, 
men ellers får vi nogle problemer, og bestyrelsen må på ”banen” i forhold til kommunen. 
Kommunernes Revision har endnu ikke afleveret og underskrevet GJUK’s regnskab, angiveligt fordi 
revisionen venter på en bekræftelse fra Skanderborg Kommune om GJUK’s tilgodehavende fra tidligere år. 
Der er for tiden god liv i klubben om aftenen, mens der nogle dage er lidt stille om eftermiddagen. Vi regner 
med, at det kan skyldes at mange af drengene spiller fodbold på banerne ved skolen. Når klubbens 
multibane er færdig regner vi med at kunne trække børnene herned i stedet for. 
Der er nu tilmeldt 43 børn til juniorklubbens Sveriges tur (og op til flere er på venteliste). Der er netop 
indløbet besked fra Jönkøping Kommune, at vi kan bo i en klub der, beliggende i Husquarna. 
Ungdomsklubben er tilbudt en sommertur til Berlin/Heide, men det vides ikke om der kan samles et 
tilstrækkeligt antal deltagere. Tilmeldingsfrist er den 19. maj. Miniklubben skal på den traditionelle tur til 
Stenbjerg den 13.-15. juni. 
GJUK deltager i år i 2 ”klubbernes Dag” arrangementer. Den første er Ungdomsringens arrangement i 
Tivoli Friheden den 15. maj, hvor 40 klubmedlemmer lige nu er tilmeldt. Det næste arrangement er 
Klubbernes Dag i Skanderborg Bypark, der afvikles onsdag den 28. maj. Her vil klubben deltage med det 
antal børn, der har lyst til at være med. 
Scenen er Jeres afviklet på Bytoften den 14. maj og 25 grupper optræder på scenen fra Skovby Mosegård, 
GJUK, Klubberne i Stjær og Musikskolen. 



                                                                                                                                  

 

 

j) Byfest 
 
 
 
k)multibane, udendørsarealer m.v. 

GJUK deltog som sædvanligt i byfesten med telt på pladsen og en række aktiviteter samt en Coffee Shop, 
der i år var gjort ekstra meget ud af med flere forskellige typer kaffe, hjemmebagte muffins, vafler m.v. Der 
var også mange GJUK-natteravne på vandring, hvilket må betegnes som yderst positivt. Personalet 
evaluerer byfesten på et såkaldt ”stort personalemøde for alle medarbejdere tirsdag den 6. maj.  
Arbejdet med opførelse af multibanen og anlæg af det grønne område har trukket urimeligt langt ud, hvilket 
også er fremført overfor Ry Anlægsgartneri, der har entreprisen. Imidlertid nærmer arbejdet sig nu sin 
snarlige afslutning og indvielse vil blive markeret med en begivenhed på området (er nu fastsat til torsdag 
den 22. maj kl. 15,00) 

6. Personale  
a) Tovholdere: Janus Jensen og Jane Spanner 
 
 
b) Kørekort til bus: Jes Kruse og Janus Jensen 
 
 
c) Aflønning af klubbens leder 

 
Janus er udpeget som tovholder for det grønne område og multibanen og Jane er udpeget som tovholder 
for opsøgende og kriminalpræventivt arbejde, herunder deltager i SSP-netværket omkring Gyvelhøjskolen. 
Med denne beslutning er den sidste del af ny løn aftalen for 2007 udmøntet. 
Jes og Janus er i gang med af erhverve kørekort til bus og skal begge til køreprøve onsdag den 7. maj. 
(NB: De bestod) 
Skanderborg Kommune har indgået en forhåndsaftale med BUPL om aflønning af klubledere. Selvejende 
institutioners ledere er ikke automatisk omfattet af aftalen. Derfor besluttede bestyrelsen for GJUK, at man 
tilslutter sig aftalen, som dermed indebærer at GJUK’s leder aflønnes på samme niveau som kommunalt 
ansatte klubledere. Dette meddeler Charlotte Skanderborg Kommunes løn- og personale kontor. 

7. Rygning i klubben  
En forælder spurgte på generalforsamlingen om 
klubbens holdning til rygning blandt klubbens 
medlemmer. Bestyrelsen drøfter sagen. 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at rygning under ingen omstændigheder kan tillades i juniorklubben eller 
af juniorklubbens børn i klubben. Er klubbens medarbejdere vidende om, at et barn i juniorklubben ryger, 
skal der tages kontakt til hjemmet, ligesom der selvfølgelig skal snakkes med barnet/børnene. Sagen er 
aktualiseret af, at der p.t. er en del helt unge børn, der stifter bekendtskab med tobaksrygning. Rygning i 
ungdomsklubben er iflg. De kommunale regler ikke tilladt, omvendt ønsker bestyrelsen en ”liberal” 
håndtering unges rygning, om end man ønsker, at klubben skal anspore til ikke rygning og røgfrie miljøer. 

8. Eventuelt  Intet fremført 
  
Referent: Tage Nielsen  Mødet hævet kl. 21,45 


