Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse MANDAG DEN 9. JUNI 2008 KL. 19,00
Afbud til mødet: Mads O. Petersen og Rikke Stræde Frandsen
1.Godkendelse af referatet fra
bestyrelsesmøde 5.5.2008:
2.Efterretninger/siden sidst:
a) Medlemstal; MK; 46 JK; 120 UK; 132(se
bilag)

b) Økonomi, institution 2008(medsendt)

c) Økonomi, bar 2008(medsendt)

Referatet godkendt uden bemærkninger

Medlemstal taget til efterretning. De medsendte bilag viser, at medlemstallet siden 1. januar 2008 i
miniklubben er faldet med 11 og i juniorklubben 31.Det ser ud til, at medlemstallet pr. 1. august igen
trækker gennemsnittet god op og vi håber vi vil være i stand til at ”holde” på medlemmerne, så vi
undgår nedgang i budgettet.
Den medsendte balance gennemgået. Det ser ud til, forudsat at medlemstallet holder sig på det
budgetterede niveau, at også budgettet nogenlunde holder. I budgettet er der nu taget højde for
aftalen om finansiering af den manglende pensionsindbetaling, refusion af løn de fleksjob ansatte i
klubben samt Multibanen.
Vi er nødt til at holde et meget vågent øje med forbrugt i 2008, da der ikke vil være mere end ”lige til
øllet”.
Balancen for baren gennemgået. Det ser meget fornuftigt ud. Der endnu ikke foretaget optælling af
varelager i år. Overskud til dato kr. 11.229.
Balancen for Fonden gennemgået. Ser også fornuftigt ud. Overskud til dato kr. 11.765

d) Økonomi, Støttefond 2008. (medsendt)
e) Indvielsen af multibanen den 26. maj

f) budget 2009 – orientering om status på
udarbejdelsen af budget for 2009

Den 26. maj kunne vi endelig indvie multibanen, hvilket blev gjort med sodavand, pølser og pommes
frites.(sponseret af Jan Andersen, Ry anlægsgartneri). Det var en god og hyggelig eftermiddag og
også pressen var mødt frem og vi fik positiv omtale i lokalbladene.
Familieudvalget har udarbejdet budgetforslag, der muligvis indebærer visse besparelser, da der er et
overforbrug på visse konti til særlige formål til børn og unge med særlige behov. Af det konkrete
forslag til budgettet for 2009 fremgår det bl.a. at den afsatte pulje indenfor klubområdet på kr. 3
millioner foreslås reduceret med kr. 750.000.

g) sommerens ture – og sommerferien i
klubben i øvrigt + åbne sommeraktiviteter

h) Klubbernes Dag i Friheden og Skanderborg

i) MK-koloni til Stenbjerg

j) Nye åbningstider, medlemskonto m.v. –
forslag er tidligere udsendt og nu indført!

k) sæsonplanlægning 2008/2009 og ny
hjemmeside

l) Overførsel af overskud for 2007 – Aftale med
Skanderborg Kommunes direktion. Kr. 814.000
for 2007 samt kr. 354.000 for tidligere år fra før
2005.

m) Info-møde 27.5. for nye MK’ere
n) Klubbens liv i øvrigt

Der er i klubbladet for juni og juli annonceret en række sommerferieture og aktiviteter, heraf 3
arrangementer, som er åbne også for ikke medlemmer. Ellers er der 44 børn og 5 medarbejdere der
skal til Sverige og desværre kun få, der har valgt at tage med på årets MK-tur til Stenbjerg (der bliver
i alt 17 børn der kommer med samt 3 medarbejdere).
GJUK deltog i Klubbernes Dag i Tivoli Friheden med 43 og i klubbernes Dag i Skanderborg den 28.
maj kun få. Vi vil prøve at satse mere på arrangementet i Skanderborg, der var en rigtig god
oplevelse for såvel medarbejdere som for de børn, der var med. Klubberne fik en rigtig god
pressedækning og også mange politikere fra kommunen var forbi, inden de skulle deltage i det
månedlige byrådsmøde samme dag.
Desværre har det været en ualmindelig stor udfordring at ”overtale” børnene til at komme med på
årets MK-tur til Stenbjerg. Det er lidt ærgerligt, men sådan er det nogle gange. Der kommer i alt 17
børn med på turen og 3 voksne. Vi er sikre på de får en god tur.
På grunds af tidsnød og deadline for klubbladet, blev forslag om nye åbningstider, medlemskonto
m.v. udsendt til bestyrelsen og indført (da der ikke var indvendinger). Sagen burde rettelig have
været behandlet på bestyrelsesmødet og derefter indført. Men bestyrelsen er tilfreds med ordningen
og ser frem til dens forhåbentlig positive virkninger. Ungdomsklubbens medlemmer har af åbenlyse
grund protesteret og Mads O. Petersen, medlemmers repræsentant i bestyrelsen er selvsagt ikke
begejstret, men har accepteret ordningen.
Klubbens 3 teams har arbejdet med de større ”linjer” i klubbens tilbud og aktiviteter i det kommende
skoleår. Der vil som sædvanligt bliver udgivet en brochure der fortæller nærmere om klubbens 3
afsnit. Desuden er klubbens hjemmeside netop ”gået i luften” og den er meget mere informativ og
”frisk” at besøge.
Bestyrelsen tog til positiv efterretning, at vi har fået tilladelse til at anvende 350.000 kr. af
overskuddet for 2007 til at betale multibanen og de andre forpligtelser vi har indgået indenfor
finanslovsaftalen blev kendt. Desuden også tilfredshed med, at vi får dækket hovedparten af udgiften
til den manglende pensionsindbetaling ind. I forbindelse med denne sag, er der så også korrigeret
for en manglende bevilling på kr. 354.000 fra 2005 og tidligere år, således at GJUK pr. 1. januar
2009 automatisk får ”råderet” over i alt kr. 818.000 af det samlede opsparede overskud for tidligere
år.
Der var fuldt hus til informationsaftenen for børn og forældre. I skrivende stund er der indmeldt 59
børn i den nye miniklub pr. 1. juli 2008, hvilket er rigtig flot!!
Der er sket en hel del i klubben den seneste tid. Nævnt allerede er Klubbernes Dag
arrangementerne. Herudover har der været teater sport aften i ungdomsklubben og i uge 24 ude uge
med flere spændende og sjove ting på programmet. MK skal deltage i OL for klubberne og SFO’erne

på Skovby skolen den 12. juni. Men ellers er der mere stille nu end i land tid.
3.Årsregnskab for 2007:
Revisionen har nu afsluttet arbejdet med
regnskab for 2007. Der er foretaget enkelte
ændringer i regnskabets statusdel, som
vedlægges.

Bestyrelsen gennemgik de reviderede regnskaber for 2007 og tog til efterretning, at revisionen har
foretaget en ændring i institutionsregnskabets status, hvor beløbet (kr. 236,704 ”overskud 2006”)er
taget ud, således at balancen er kr. 229.743 i stedet for 466,447) det har ingen betydning for GJUK’s
økonomiske stilling.
Ellers kunne bestyrelsen godkende det endelige og reviderede regnskab og kunne desuden tage
revisionens beretning, der ikke er forsynet med bemærkninger, til efterretning.

4.Personale:
a) Studerende fra seminariet i praktik
1.8.2008.-31.1.09 Thomas Andresen Petersen

Taget til efterretning

b) Simon R. Bøcker – vikar fra 28.6.-31.8.2008

Taget til efterretning, idet bestyrelsen glædede sig over at Simon vender tilbage i hvert fald for en
periode.
Taget til efterretning, idet bestyrelsen glædede sig over at Peter kan fortsætte i klubben.

c) Peter Munk-Pedersen i revalideringsprojekt i
GJUK
d) Aftale om finansiering af manglende
pensionsindbetaling.
c) Dennis H. Larsen afløser Carsten Mikkelsen
i klubbens bestyrelse.
5. Eventuelt:
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 25.
august 2008

Bestyrelsen tog med tilfredshed aftalen til efterretning.
Bestyrelsen havde allerede ved mødets start budt velkommen til Dennis i bestyrelsen.

Bestyrelsen mødes i.h.t. mødeplanen den 25. august – forhåbentlig efter en god, varm og solrig
sommerferie!
Tage orienterede kort om den varslede konflikt på pædagogområdet og indkaldelsen til møde
onsdag den 11. juni, hvor lederne i Skanderborg Kommune skal tilrettelægge, hvordan man skal
håndtere dels lockouten gældende fra den 17. juni og dels strejken, der træder i kraft den 20. juni.

Referent:

Tage Nielsen

Mødet hævet:

Kl. 21,45

