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Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse MANDAG DEN 30. MARTS 2009 KL. 19,00
Afbud til mødet:
Dagsorden:

Mads O. Petersen, Dennis Larsen, Henriette Wæhrens og Sanne Engkjær
Referat:

1.Referat fra mødet
a)Bestyrelsesmødet den 19. januar 2009
2.Efterretninger/siden sidst:
a) Medlemstal, aktuelt :MK:60, JK:120, UK:139
Forventet Gennemsnit:MK:63, JK: 133, UK:151

Referatet godkendt

Medlemstallene falder stadig i juniorklubben Der er 12 udmeldte siden sidste møde,
hvilket allerede blev forudsagt på daværende tidspunkt. Af de 12 udmeldelser er der 2
fraflytninger. Det forventes, at der fortsat henover foråret vil være udmeldelser i
juniorklubbben. I miniklubben holder medlemstallet sig derimod fint. Derfor forventes det
også, at det gennemsnitlige medlemstal i 2009 ikke kommer til at se helt håbløst ud. Og
økonomien forventes derfor også at hænge nogenlunde sammen i forhold til budgettet.
Bestyrelsen havde en længere debat/dialog om årsagerne til, at det tilsyneladende er
svært at ”fastholde” medlemstallet. Er det manglende tilbud? Er det mangel på
engagement og virkelyst hos medarbejderne? Er det klubbens evne til at tilbyde de
aktiviteter, som børn og unge efterspørger, der er årsagen? Er det børn og unges
”travlhed” med andre fritidsaktiviteter, der er årsagen? Målsætningen bør i hvert fald
være, at klubben er et populært sted for børnene at komme. Og det skal være lysten
blandt børnene, der skal få dem til at komme. Omvendt er det også forældrenes opgave
at medvirke til at skabe opbakning til klubben og også ønske, at deres børn benytter
klubben og ikke udmeldes.
Der skal arbejdes mere med disse problemstillinger i forhold til såvel personale som i
forhold til forældrene. Det blev foreslået, at alle børn får en ”kontakt-medarbejder” i
klubben, som har et ansvar for at følge op på de enkelte børn, tilse, at børnene kommer
og hvis ikke, så tage kontakt med barnet. Relationerne mellem børn og medarbejderne
kan derved forbedres. Det vil desuden bidrage også til opsøgende indsats.
Bestyrelsen ”vendte” også behovet for personalets uddannelse og efteruddannelse.
Bestyrelsen mener det er godt med forskellige forudsætninger og udddannelse, men
også at pædagogisk uddannelse er en grundlæggende forudsætning for at imødekomme
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de faglige krav, der stilles i dag i arbejdet med børn og unge. Her mener bestyrelsen, de
rer brug for et ledelsesmæssigt fokus.
b) Økonomi, institution 2009

Økonomisk balance var udsendt forud for mødet. Forbrug i forhold til budget ser
fornuftigt ud, om end det forventes, at klubben i løbet af 2009 kommer til at bruge en del
af de opsparede midler. Endelig er der p.g.a. kommmunens økonmiske problemet stillet
krav om, at alle kontraktholdere skal ”indefryse” 1 % af budgettet for at sikre kommunens
kassebeholdning. For GJUK’s vedkommende vil det være ca. kr. 50.000.

c) Økonomi, bar 2009

Balance for ”baren” udsendt og gennemgået. Også dette ser fornuftigt ud.

d) Økonomi, Støttefond 2009

Balance for Støttefonden udsendt og gennemgået. Der er ikke p.t,. sket særligt meget,
men det blev oplyst at værkstedsregningen i forbindelse med det årlige syn næsten
løber op i kr. 40.000, hvilket ikke var forventet med værkstedskiftet. Imidlertid er der
udført mange forkellige reparationer og udskiftet en del reservedele. Det har desuden
taget 35 værkstedstimer at udføre arbejdet.

e) Kontrakt 2009 – er underskrevet af Charlotte.

Kontrakten er tidligere gennemgået og er derfor kendt for bestyrelsen. Kontraktmålene er
opsøgende arbejde, arbejdet med rummelighed, inklusioner og relationer, ligesom der et
mål med på kommunalt plan at medvirke til at nedbringe sygefraværet.

f) Byfest 2009

Klubben arbejder lige nu med at lave programet for klubbens byfestaktiviteter. Der er en
god stemning omkring dette og der vil komme til at ske ret så meget i år, bl.a. med en del
teater og musik.

g) Skitur vinterferien

Klubben gennemførte en vellykket skitur i vinterferien. Slt gik planmæssigt, bortset lige
fra, at bussen havnede i grøften, dog uden at nogen/noget kom til skade.

h) Opsøgende arbejde

Gennemførelsen af det opsøgende arbejde og udarbejdelsen af handlingsplanen
afventer lige nu at sagen skal drøftes ( for vores vedkommende) i det lokale SSPnetværk omkring Gyvelhøjskolen. Når der er skabt en fælles opfattelse at, hvordan
arbejdet kan gribes and og hvem der påtager sig hvilke opgaver, vil der blive iværksat et
uddannelsesprogram for klubbernes medarbejdere, således at de kan blive”klædt” på til
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opgaven.
i)Møde om unges fester

Mødet i GJUK om unges fester for unge og forældre samlede ikke specielt mange
forældre eller for den sags skyld mange unge. Dog tilkendegav forældrene, at de gerne
vil stille sig til rådighed, såfremt der bliver behov for en indsats. Imidlertid er salgen af
O’malleys udsat på ubestemt tid, da den nye køber angiveligt ikke kan få finansieret sit
projekt med indkøbscenter på stedet. Derfor ”kører” O’Malleys videre og det vides ikke
p.t., om der derfor er behov for at gøre noget i forhold til at skabe rammer for unges
fester i Galten, Vi vender derfor tilbage til sagen, hvis behovet opstår igen. Planerne er
indtil videre ”skrinlagt”

j) Livet i klubben i øvrigt

Nu starter aktiviteterne udendørs op, bl.a, med fast daglig bemanding på det grønne
område og multibanen. Herudover er der gang i teaterprojekt for mini- og juniorklubben,
ligesom der også stadig er gang i værksted m.v. og så er der rigtig gang i tilmeldingerne
til Sveriges-turen, der endnu engang sprænger alle tidligere rammer med knap 50
deltagere i skrivende stund. Så der er for manges vedkommende stor efterspørgsel på
klubben og også gode relationer børn indbyrdes men også i forhold til
børn/medarbejdere. Og det er rigtig glædeligt. Desuden forberedes i øjeblikket Scenen
er jeres, klubbernes dag i såvel Friheden som i Skanderborg Bypark. Endelig er klubben
også startet på at deltage i rollespilsaktiviteterne.

k) Musical i samarbejde med skolen

Der har siden starten af januar været gang i musical-forberedelserne i klubben hver
mandag. Projektet omfatter i alt 20 unge og sker i samarbejde med skolen. Der er
premiere onsdag den 1. april. (vi kan nu oplyse, at det blev en fantastisk forestilling – red
4.4.09-Tage)

l) klubbens samarbejde med skolens lærerteams.

Klubbens medarbejdere besøgte tirsdag den 24. marts 4.-6. Klasserne på
Gyvelhøjskolen og deltog i den ordinære undervisning. Forud for dette og efterfølgende
var der samtale og dialog med lærerne og fælles temaer og drøftelse af fremtidigt
samarbejde mellem klub/skole. Det var en god og konstruktiv oplevelse at være på
skolen og det lover godt for det fremadrettede samarbejde. Skolens og klubbens ledelse
udarbejder nu en plan og en målsætning for det videre samarbejde, både
ledelsesmæssigt, men også på team-planet.
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m) pulje til særlige opgaver
n) værdi-debatten i personalepolitikken

Skandeborg Kommune vil afsætte halvdelen af de 1,6 mill kr. (til særlige opgaver
indenfor klubområdet), altså kr. 800.000 til de enkelte klubbers arbejde med opsøgende
opgaver og opgaver overfor børn med særlige behov. Oplægget er, at GJUK’s andel af
puljen er kr. 89.900, tildelt efter socioøkonomiske kriterier. Klubben vil derfor forventelig
få forøget budgettet med dette beløb allerede fra 2009.

o) ønske om indkøb af nye kanoer

Støttefonden ønsker at anvende ca. kr. 30.000 at formuen til indkøb af 6 stk nye kanoer.
GJUK’s bestyrelse har ingen indvendinger imod dette og synes det er en god idé.

3.Evaluering af temadagen den 7. marts 2009:

Bestyrelsen synes det var en god dag. Især var temaet med værdier i
personalepolitikken en god oplevelse. Ulla Andersens oplæg omkring de små teeangere
var også godt, men flere synes de havde hørt oplægget før. Der var ingen facitlister på
noget, kun ideer og inspiration til klubarbejdet og arbejdet med at udforme
personalepolitkkken.
Klubbens personale arbejder nu videre med værdierne og på mandagsmøderne, hvor
målet er, at der bliver størst mulig enighed om værdierne og hvad de enkelte værdier
”dækker” over og omfatter.
Flere fra bestyrelsen udtrykte en vis bekymring over nogle medarbejderes tilgang til
arbejdet og den attitude der bliver udvist. Det er ikke nødvendigvis fremmende for
udviklineng af det gode samarbejde og fremmer heller ikke nødvendigvis motivation og
arbejdsglæde.
Tage tog dette til efterretning og erklærede, at der er en udfordring i klubben også med
dette og at der vil blive taget hånd om det og også, at der allerede arbejdes med
problemstillingen.
GJUK’s regnskab er godkendt og nu også underskrevet af bestyrelsen.
Kommunernes revision/BDO er nu færdig med at gennemgå regnskabet og der er ingen
bemærkninger eller forbehold taget. Der er således tale om et regnskab helt uden
bemærkninger. Der er efterfølgende fra revisionens side udarbejdet en beretning om
revisionen af regnskabet. Denne beretning kræver underskrift fra bestyrelsens
medlemmer, hvilket af naturlige årsager først kan ske på næste møde.
Bestyrelsen godkendte det udarbejdede kasse- og regnskabsregulativ for arbejdsgangen
i klubben omkring de økonomiske og administrative forhold.

4.Godkendelse af GJUK’s regnskab 2008:
Regnskabet er færdigrevideret og mangler nu ALLE
bestyrelsesmedlemmers underskrifter.
Godkendelse af kasse- og regnskabsregulativ for
GJUK(medsendt)
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Bestyrelsen fandt i øvrigt, at det var yderst godt og velbeskrevet!!
5.Generalforsamling den 23. april .
Planlægning af generalforsamlingen
Valg
Beretning
Foredraget med Ulla Andersen

Bestyrelsens udarbejder den skriftlige beretning mandag den 6. april og fremsender det
herefter til klubben, hvor det vil blive indarbejdet i den årsberening, der bliver udarbejdet
og udsendt til klubbens forældre.
Denne berening indgår som en del af klubbladet for maj måned.
På valg er Sanne og Rikke. Formanden undersøger om Sanne genopstiller. Rikke
genopstiller. Der er kommet tilkendegivelse fra en forælder i miniklubben, at
vedkommende gerne vil stille op til bestyrelsen.
Det forventes, at generalforsamlingen kan afvikles indenfor en times tid, hvorefter Ulla
Andersen holder oplæg om Beweens. Annette aftaler nærmere med Ulla Andersen og
sørger for, at der bliver en indbydelse til foredraget/oplægget med Ulla Andersen. Denne
udsendes til forældrekredsen, så snart den er lavet.
Bestyrelsen mødes kl. 18,00 den 23. april for at forberede det sidste til
generalforsamlingen. Tage sørger for, at der er et par stykker smørrebrød.

6.Eventuelt:

Rikke fremført her også ønsket om at hvert barn i klubben har en medarbejderne som
kontaktperson. Tage lovede at tage dette spørgsmål op med klubbens medarbejdere og
vender tilbage til bestyrelsen.
Kl. 22,00

Mødet hævet:

Dette referat er skrevet af Tage Nielsen og udtryk for referentens opfattelse af
mødet og dets beslutninger.

HUSK: Næste møde er torsdag den 23. april kl. 18,00 i GJUK
Der serveres et par stykker smørrebrød.

