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Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse MANDAG DEN 15. JUNI 2009 KL. 19,00
1.Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde
11.5.2009
2.Efterretninger/siden sidst:
a) Medlemstal;MK; 60 JK; 111( UK; 137(se bilag)

b) Økonomi, institution 2009(medsendt)

c) Økonomi, bar 2009(medsendt)
d) Økonomi, Støttefond 2009. (medsendt)

e)Diverse bygningsvedligeholdelser

Mødereferatet godkendt

Det udsendte bilag vedr. medlemstallet gennemgået. Heraf fremgår det, at såfremt
medlemstallet udvikler sig som forudsat og beskrevet, så ender året med et lille plus i
miniklubben i forhold til budgettet på 7, svarende til ca. Kr. 145.000, mens juniorklubben lige
når det budgetterede medlemstal. Ungdomsklubben er en sag for sig, da der nu ikke
længere er betaling for at komme i/benytte ungdomsklubben. Antallet at indmeldte er derfor
heller ikke nødvendigvis udtryk for det antal, der kommer i klubben. Der er ingen tvivl om, at
klubben skal lægge sig meget i ”selen” for at fastholde og udvikle både medlemstal og
fremmøde. Der har været en del fokus på netop dette igennem hele foråret, bl.a. også set i
lyset af de udmeldelser, der har været i juniorklubben siden januar. Bestyrelsen drøftede
medlemssituation, den pædagogiske indsats og tiltag og udtrykte forventninger om, at
klubben lykkes med målsætningerne og bakkede desuden ledelsens initiativer med at
”opruste” på aktivitetssiden og også profilerings indsats op. (se i øvrigt vedlagte oversigt
over medlemstal de sidste 4 år)
Tage gennemgik den udsendte budgetkontrol. Alt ser ud til at gå planmæssigt med hensyn
til budget og forbrug. I oversigten er der ikke korrigeret for 1 % indefrysningen på kr. 44.000
mens der modsat heller ikke korrigeret for i alt kr. 150.000 til særlige opgaver og tilskud til
praktisk hjælp til handicappet medlem, der starter i klubben 1.7. 2009. Budgettet er således
ca. kr. 106.000 bedre end anført.
Balance for baren gennemgået. Ingen særlige bemærkninger og herefter taget til
efterretning.
Balance for Støttefond gennemgået. Eneste bemærkning er, at der er købt nye kanoer til kr.
30.000. Herudover kan der i tilslutning hertil oplyses, at Lions Clubs har doneret klubben 15
nye redningsveste og nye padler til brug for kanosejlads. Værdien heraf er ca. kr. 11.000.
Eneste betingelse for at modtage dette er, at Lion’s logo bliver påtrykt redningsvestene.
Bestyrelsens foreslog, at der ved overdragelsen af redningsveste skal være fotografering og
efterfølgende omtale i pressen. Dette er selvfølgelig helt oplagt!
Tage orienterede om standarden på den indvendige vedligeholdelse, der er ganske høj og
som ikke mindst holdes oppe i kraft af vore egne folk, der dels kan forestå
vedligeholdelsesarbejder, udskiftning af døre, samt rengøringsassistentens malerarbejder,
der faktisk konstant sikrer pæne og vedligeholdte lokaler. Hvad angår den udvendige
vedligeholdelse, så står det ikke helt så godt til. Men nu har der for ganske nylig igen været
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f) budget 2010 – orientering om status på
udarbejdelsen af budget for 2010
(se diverse medsendte bilag)

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

h) Klubbernes Dag i Friheden og Skanderborg

i) MK-koloni til Stenbjerg
j) Afslutning i MK

k) sæsonplanlægning 2009/2010

besøg fra kommunens tekniske afdeling, der lovede at iværksætte udskiftninger af
punkterede termoruder, rensning af tagrender, malingen af vinduer samt overvejelser
omkring udskiftning/rensning/malingaf tag. Så må vi afvente og se, hvad der kommer ud af
anstrengelserne og i øvrigt vedholdende følge op.
De udsendte bilag fra Familieudvalgets seneste møde gennemgået og kommenteret. Der
var også gennemgang af klubledernes kommentarer og alternative forslag til
Familieudvalget. Bestyrelsen bakkede op om initiativerne. Familieudvalget kunne ikke enes
om en indstilling om det videre arbejde med at fremkomme med et forslag til budget for
2010. Udvalget holder igen møde den 22. juni. Risikoen for, at Servicelovs klubberne ikke får
lov til at bestå, er absolut til stede. Der er et oplæg om, at omdanne klubberne til SFO’er og
dermed er der lagt op til en dramatisk stigning i forældrebetalingen, hvilket betyder at det
bliver endog meget vanskeligt at opretholde et klubtilbud. Bestyrelsen forventer, at der bliver
iværksat visse tiltag herunder en høringsproces, såfremt der bliver gjort alvor af de planer,
der allerede nu er konturer af. Endvidere må det forventes, at klubbestyrelserne samlet skal
gøre en fælles indsats, når det ligger helt klart, hvilken ”vej” sagen går.
Bestyrelsen vil holdes løbende orienteret om, hvordan sagen går.
Klubben kommer til at afvikle både tur for juniorklubben til Sverige(i uge 27) og turen for
ungdomsklubben til Tyskland og Holland (uge 32.) Der skal 50 børn med til Sverige og lige
nu er 15 tilmeldte til ungdomsklubbens tur. Der er allerede nu også ved at indløbe
tilmeldinger til sommerferieaktiviteterne. Så det ser ud til, at der bliver nok at se til i løbet af
sommeren.
Siden sidst har klubben deltaget i Ungdomsringens aktivitet i Tivoli Friheden og også
klubberne i Skanderborg kommunes egen Klubbernes Dag i Byparken i Skanderborg. Begge
arrangementer var meget vellykkede og bidrog til at samle børnene og de unge og desuden
at profilere klubberne og arbejdet i dem.
23 børn fra miniklubben havde en meget vellykket weekend til Stenbjerg Lejren.
160 børn og forældre deltog i miniklubbens afslutning den 16. juni, hvor der traditionen tro
var fælles spisning med grill i gården og hvor der også var den sædvanlige mindre
gøglerforestilling. Desuden opførtes ”High school Musical” for alle fremmødte. Musicalen har
Sandra Dybbøl opsat og gennemført sammen med 19 piger fra mini- og juniorklubben. Et
yderst vellykket forløb, der har bidraget til at sikre en stor gruppe piger en god relation og et
godt samvær her i klubben. Det er aftalt, at Sandra fortsætter med teater i klubben også
efter sommerferien.
Lige nu er GJUK’s 3 teams ved at forberede den kommende klubsæson med forskellige
større aktiviteter og arrangementer. Der bliver som sædvanligt udarbejdet en folder, der ved
skolestart skal omdeles på skolen i alle klasser. Der skal – som tidligere drøftet – tænkes nyt
og absolut kreativt for at sikre børnene og de unge fortsat har lyst til at komme i klubben og
dermed sikre et ordentligt medlemsgrundlag. Vi er gået i samarbejde med ungdomsskolen
om at samle kræfterne omkring nogle aktiviteter, der kan afvikles i klubben på klubaftenerne.
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l) dialogmødet med Familieudvalget den 15. maj 2009

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

m) Info-møde 26.5. for nye MK’ere
n) Klubbens liv i øvrigt

o) samarbejde med skolen (+ bestyrelsen)

4.Personale:
a) Peter Munk-Pedersen i fleksjob i GJUK?

b) Medarbejdersamtaler 2009/2010

Lasse og Henriette fortalte om dialogmødet med Familieudvalget, som gav eksempler på
forskellige indsatser i forskellige klubber i kommunen, herunder bl.a. hvordan klubben kan
spille en afgørende og positiv rolle i forhold til at skabe god trivsel, hvordan klubben kan
bidrage til at løsne op for problemstillinger i en skoleklasse. Der var også anerkendende ord
fra medlemmerne af Familieudvalget til klubbernes arbejde. Familieudvalget fik en
orientering af klublederne om, hvilke ting der arbejdes med i klubberne og hvilke opgaver og
udfordringer der er med børnene og de unge.
Ca. 50 børn og forældre deltog i informationsaftenen og det ser ud til at den nye miniklub får
godt 60 indmeldte børn.
Der har været rimelig god gang i klubben, men stadig ret stille om aftenen, selvom det er ved
at vende en smule. Det er dog stadig meget småt med piger i ungdomsklubben.Desuden
oplever vi, at forudsætningerne for unges og også børns sociale liv på mange måder er
fuldstændig anderledes end for blot få år siden. Man kan f.eks. sagtens ”pleje” sit netværk
og sine sociale relationer fra en computer hjemme på værelset, via msn, Facebook og Arto.
Men det er fortsat ikke muligt at holde i hånd, kramme og ligefrem kysse, via internettet ☺Så
der er fortsat håb…endnu ☺
Klubbens ledelse og skolens ledelse har aftalt at gå videre ad samarbejdets vej i forhold til
samarbejde mellem skolens årgangsteams og klubbens teams. Desuden har vi aftalt, at
klubben kan få adgang til at fortælle om klubben på forældremøderne på skolen. Endelig vil
klubben og skolen forsøge at arrangere ”fyraftensmøder” om emner af fælles interesse.
Klubbens bestyrelse vil også tage initiativ til at holde et fællesmøde med skolens bestyrelse,
bl.a. for at understrege klubbens ønske om et tæt og konstruktivt samarbejde med hele
skolen og til forhåbentlig gavn for børnene og de unge i Galten. Charlotte vil henvende sig til
skolebestyrelsesformanden og foreslå et fællesmøde f.eks. i september måned. Så kan vi på
bestyrelsesmøde den 24. August forberede mødet. Forslag til tema for mødet kunne være
”hvordan fremmer vi i fællesskab det gode og hele liv for børn og unge i Galten”.
Peter er blevet godkendt til flexjob.Derfor er det aktuelle spørgsmål; Kan vi ansætte ham i
klubben og er han i besiddelse af de kompetencer og kvalifikationer, som vi har brug for at få
tilført klubben. Desuden er der et økonomisk spørgmål, hvorvidt vi har penge til at ansætte
ham og i givet fald, under hvilke vilkår og forudsætninger.Det kan konstateres at Peter i de 2
år han indtil videre (uden udgift for klubben) har været i klubben, har udfyldt sin rolle i
klubben som dels pædagogisk medarbejder og dels som praktisk medhjælp. Peter er ikke
uddannet pædagog og vil som sådan ikke kunne gå ind og løfte ”tunge” og svære
pædagogiske udfordringer, herunder skriftlige handlingsplaner og den slags. Men det
vurderes, at Peter kan bidrage til løsningen af mange opgaver i klubben, som vi også har
brug for og kan få stor nytte af. Det er dog væsentligt, at klubben kan oppevære en meget
betydelig refusion, således at Peter kan ansættes som ekstra medarbejder.
Der gennemføres fra oktober medarbejderudviklingssamtaler med alle medarbejdere,
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c) Arbejdet med personalepolitikken og værdierne

d) Marianne og Ziynet valgt til temadags
arbejdsgruppen

5.Eventuelt:

herunder en revision af arbejdsspladsvurderingerne. Som oplæg til MUS-samtalerne vil alle
medarbejdere blive bedt om at ”skrive en ansøgning” til deres egen stilling, hvor der skal
være fokus på kompetencer, kvalifikationer, forventninger til egne evner og indsats,
reflektioner over egen praksis m.v. Endlig skal samtalen afsluttes med en
aftale/handlingsplan.
Personalet har indtil nu været igennem 4 af værdierne og det har været en god proces. Når
alle værdier er gennemgået og debateret, vil bestyrelsen blive orienteret om resultatet og der
skal efterfølgende træffes beslutning om den egentlige personalepolitik for klubben.
Her kommer spørgmåle om personalegoder også frem til beslutning og det gav anledning til
en længere debat omkring det rimelige i ”fri kaffe/tee”, ”fri mad” for medarbejderne i
forbindelse med fællesspisning. På dette punkt var der rmildt sagt forskellige holdninger. Der
blev ikke truffet beslutninger eller draget konklusioner om hverken ”kaffe” eller ”mad”, men
der blevet gjort rede for den historiske baggrund for de ordninger, der p.t.er gældende for
klubbens medarbejdere.
Bestyrelsen tog til efterretning, at Marianne og Ziynet er medarbejdernes repræsentanter i
forberedelsesgruppen. Der blev spurgt ind til baggrunden for, at det ikke er medarbejdere
med et pædagogisk udgangspunkt, der er med i forberedelsesgruppen. Tage kunne blot
svare, at de selv meldte sig til arbejdsgruppen og at ønsket denne gang måske er et
samarbejdstema,snarere end et pædagogisk, men at det jo nu er op til arbejdsgruppen i
fællesskab at finde frem til et program for dagen.
Ellers intet fremført.
Vi siger god sommer og på gensyn til alle!!

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 24. august
2009.
Mødet hævet
Referent:

Kl. 22,20
Tage Nielsen
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