
                                                                                                                                   

 

Den selvejende institution 

Galten Junior- og Ungdomsklub 
Syvtallet 8, 8464 Galten 

Tlf. 87942320 Fax.: 87942323 mail; gjuk@skanderborg.dk 

Hjemmeside: www.gjuk.dk 

Referat fra bestyrelsesmøde i GJUK torsdag den 17. juni 2010 
Afbud: Lasse Ilsø Jensen 
1.Godkendelse af referat fra mødet 
den 31. maj 2010. 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

2.Budget 2011 
- Byrådets 
prioriteringskatalog/sparekatalog 
gennemgåes og drøftes. Kataloget 
offentliggøres først tirsdag den 15. juni 
og kan ses på 

Oversigt over udvalgenes og direktionens spareforslag omdelt og gennemgået. Undervisnings- 
og børneudvalgets forslag indebærer, at klubberne stopper, når børnene forlader 4. klasse. 
Derudover skal fritidsklubvirksomheden fremover organiseres efter Folkeskoleloven og dermed 
formelt høre under skolen. Endelig foreslås det, at der skal afsættes en pulje penge på Ca. i 
mio. kr. til særligt indsats i områder af kommunen med særlige udfordringer. 
Samlet set foreslås der besparelser på 15.211.000. 
Direktionen foreslår, at klubberne fortsat skal være organiseret under dagtilbudsloven, men 
med en reduktionen i budgettet på 5.780.000, der bl.a. tilvejebringes gennem generelt 
reducerede tildelinger til klubvirksomheden og ved at fritidsklubberne stopper deres tilbud til 
børnene fra nytår i 6.klasse. 
Bestyrelsen drøftede intenst de forskellige forslag og konkluderede hurtigt, at især 
undervisnings- og børneudvalgets forslag totalt vil fjerne enhver form for klubvirksomhed og at 
det derfor skal og må bekæmpes med alle til rådighed stående midler. 
Bestyrelsen vil forsøge at mobilisere forældrekredsen, gennem udsendelse af en skrivelse med 
varsel af et møde efter sommerferien. Bestyrelsen drøftede indholdet at denne skrivelse og 
Henriette påtog sig opgaven med at udforme skrivelsen, der i løbet af weekenden vil blive 
rundsendt til bestyrelsens medlemmer til kommentering og supplering. Herefter vil skrivelsen 
blive udsendt til forældrekredsen, med forvarsel om et debatmøde i klubben til affioldelse den 
16. august kl. 19,30 i GJUK 
Der skal også tages kontakt til de øvrige klubber, med henblik på fælles initiativer. 
 

3. Eventuelt. 
 

Intet fremført. 
Alle ønskede hinanden en god sommerferie 

 Mødet hævet: kl. 21,30 
Referent: Tage Nielsen 
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