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Afbud fra Lasse Ilsø Jensen
1.Godkendelse af referatet fra mødet
den 17.6.2010
2.Efterretninger/siden sidst:
a) medlemstal, MK:73 JK:180 UK:212
b) økonomi, institution(Udleveres)

c) økonomi, bar(Udleveres)

d) økonomi, Støttefond(Udleveres)

e) sommeren i GJUK

Ved en beklagelig fejl, var der ikke blevet lavet og udsendt referat fra mødet i juni. Tage
oplæste tekst til referat, der efterfølgende vil blive skrevet og udsendt. Bestyrelsen
forhåndsgodkendte referatet.
Tage gennemgik de aktuelle medlemstal, der siden dagsorden er udfærdiget, har ændret sig
således, at der i miniklubben nu er 75 børn indmeldt. Vi har ved starten af dette skoleår det
højeste antal indmeldte nogensinde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Tage gennemgik balancen pr. 31.7.2010.for institutionen. Samlet er der i forhold til det
oprindelige budget 36,36 % tilbage på budgettet, set i forhold til at der er 41,66% tilbage af
året. Heri skal medregnes, at der er brugt kr. 250.000 indtil nu på ombygningsprojektet, der
som bekendt finansieres af det oparbejdede overskud fra tidligere år. Det forventes at
ombygningen, særlig vedligeholdelse m.v. kommer til at beløbe sig til godt kr. 400.000. Det er
der rigeligt plads til i budgettet. På grund af betydeligt flere børn indmeldt i 2010 end
budgetteret, forventes der desuden en efterregulering på omkring 500.000 kr. Alt i alt ser det
altså yderst positivt ud i indeværende år. Ombygningsprojektet er så små ved at være
færdigt og de nye lokaliteter kan snarest tages i anvendelse, hvilket vi også savner nu, da
klubbens medlemstal er højt og der er brug for alle lokaler og faciliteter.
Tage omdelte og gennemgik balance for baren. Det udviser et overskud på godt kr. 11.000.
På grund af, at bare ikke har været i normal drift siden starten af juni, er det også yderst
tilfredsstillende.
Tage omdelte og gennemgik balance for Støttefonden. Også dette regnskab ser yderst
positivt ud. Det udviser nu et overskud på knap 42.000 kr. og små vedligeholdelsesudgifter.
Bestyrelsen tog alle regnskabsbalancer til efterretning.
Klubben har gennemført alle planlagte sommerferieaktiviteter og der har sommeren igennem
været åbent med svingende fremmøde. I 2 uger har der slet ikke været børn, der skulle
passes om morgenen, hvilket skyldes at de nye 3. klasses børn først startede den 1. august.
Vi kan melde om den mest stille klubsommer vi har oplevet i de senere år. Der har dog også
været opgaver udenfor huset i form af udgående og opsøgende arbejde, især omkring
Bytoften. Det er lykkedes at holde nogenlunde ro og ordentlighed i Galten området hele

f) Ture i sommerferien
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g) Ture i efteråret

h) klubprofilering
i) Klublivet i øvrigt
3. Budget 2011:
a) Status vedr. budgettet for 2011,
herunder høringssvar m.v.
b) Orientering vedr. "Støttegruppen til
klubbernes bevarelse" og dens arbejde.
besøg af Bent Kristensen til at deltage i
sidste eller første halvdel af mødet
vedrørende arbejdet med at sikre og
bevare GJUK og Skovby Mosegård.

c)GJUKs høringssvar til Skanderborg
Kommune. Udformning/indhold ?
d)Debataften 26.8. i Galten Hallen -

sommeren.
Klubbens 2 sommer ture, turen til Sverige i den første uge af sommerferien med 67 børn og
6 medarbejdere og turen for ungdomsklubben med 22 unge og 2 medarbejdere er forløbet
endog særdeles godt og positivt. Det har været 2 rigtig gode ture, uden nævneværdige
problemer. Der har også udelukkende været gode og positive tilbagemeldinger fra såvel
deltagere som fra forældre. Bestyrelsen tog orienteringen til positiv efterretning.
Klubben planlægger lige nu den kommende klubsæson og også turene, der skal afvikles.
Disse er dog endnu ikke endelig fastlagte, dog planlægges den sædvanlige sen sommer tur
for ungdomsklubben til Heide Park. De forskellige teams arrangerer og planægger desuden
forskellige aktiviteter, herunder også ting i efterårsferien, der jo snart står for døren.
De 3 klubfoldere er lige nu på vej til trykkeriet og skal herefter uddeles på skolen og i andre
sammenhænge.
Som nævnt er klubben lige startet op på fuldt tryk efter en stille sommerperiode. Der er
massivt og højt fremmøde og det starter alt sammen rigtig godt og lovende for skoleåret.
Siden sidste bestyrelsesmøde er der sat en lang række ting i gang i forhold til at besvare
klubberne i deres nuværende form i Galten-Skovby området. Klubben har sendt en skrivelse
ud til alle forældre, med forvarsel af et møde den 16. august. Men i mellemtiden har
forskellige initiativer overflødiggjort dette møde, og erstattet det af et fællesmøde, som den
etablerede støttegruppe til bevarelse af klubberne i Galten/Skovby har sat i værk. Godfred fra
denne Støttegruppe gæstede bestyrelsen fra kl. 20.30 og orientere om alle initiativerne, der
bl.a. omfatter kontakt til alle politikere, organisering af et stort offentligt møde i Galten Hallen
den 26. august kl. 19,00, underskriftindsamlinger, støtteerklæringer, annoncering, ”blikfang” i
form af store halmballer med presenninger og påmalede slogans, slagsang, aflevering af
underskrifter til borgmesteren og meget mere. Der er virkelig blevet igangsat så mange
forskellige initiativer og de nyder en ualmindelig stor opbakning i hele området og fra alle
sider. Det er en yderst positiv situation, der helt sikkert vil gøre dybt indtryk også på
politikerne.
Klubbens bestyrelse fremsender høringssvar til Skanderborg Kommune om klubbens syn på
forslagene til ændringer i klubstrukturen m.v. Der blev drøftet, hvilke ting der skal med i dette
høringssvar. Henriette Wæhrens laver udkast til endelig høringssvar og udsender det til

indlæg fra GJUK ?
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e)Orientering af GJUKs forældre - vedr.
flytning af debataften fra 16/8 til 26/8
2010.

4.Personale:
Tilgang:15.7.2010: Simon Bøcker
1.8.2010: Studerende fra Jydsk
Pædagogseminarium: Trine
Cecilie Jepsen, ansat med løntilskud i 6
måneder
4. Eventuelt.

klubbens bestyrelse senest mandag den 16. august til kommentering/supplering.
I Forvejen er der skrevet rigtig mange begrundelser og argumenter, der kan genbruges i
høringssvaret.
Det i brevet til forældrene annoncerede møde i klubben den 16. august bliver som nævnt
aflyst og erstattet af det store fællesmøde i Galten Hallen den 26. august kl. 19,00. Klubben
annoncerer dette på forsiden af klubbens hjemmeside og ved udsendelse af sms til alle i
klubbens sms-kartotek. Så satser vi på, at det når ud til alle.

Simon Bøcker nu fast ansat i 35 timer ugentligt.
Studerende i GJUK i et halvt år fra 1. august 2010.
Cecilie er i klubben frem til medio oktober og har så været her i 6 måneder.
Orienteringen taget til efterretning.

Næste møde er fastsat til den 25. oktober.
Såfremt der er behov ekstra møde i forbindelse med budgettet, bliver et sådant indkaldt.
Mødet hævet kl. 22,00
Referent: Tage Nielsen

