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Referat fra mødet i GJUK’s bes tyrelse MANDAG DEN 17. JANUAR  2011 KL. 19,00 
 
1.Referat fra møderne:  
a) Fællesmødet den 25. november  2010 
b)Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2010 
 

 
Referatet godkendt. 
Referatet godkendt. 

2.Efterretninger/siden sidst:  
a) Medlemstal, MK:73, JK:170, UK:216 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Økonomi, institution 2010(medsendt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Økonomi, bar 2010 (medsendt) 
 
 
 
 

 
Klubbens medlemstal ser p.t. fornuftigt ud.  
Der er dog en særlig problemstilling med kun få indmeldte i klubben fra 6. årgang. Det har faktisk altid 
været en problemstilling netop for denne årgang, lige siden de startede i miniklubben. Det er måske 
sådan, at ”de førende” på årgangen er meget sportsaktive og derfor har gjort det ”nørdet” at gå i klub. Fra 
klubbens side vil vi forsøge et ”fremstød” på årgangen, med det formål at få afdækket om det er muligt at 
få ”tiltrukket” flere fra årgangen til klubben, og i givet fald hvad der skal til for at klubben også kan blive 
attraktiv for denne årgang. 
Til gengæld er der høj dækningsgrad blandt de øvrige årgange. 
Vi skal fra klubbens side være ”oppe på mærkerne” for at sikre et attraktivt og bred appellerende 
klubtilbud. Vi har en særlig udfordring de næste par år, med fald i antallet af børn i 3. årgang. Det vil vi jo 
kunne mærke i klubbens medlemstal hele vejen ”op” til ungdomsklubben.  
 
Den udsendte balance for 2010(der i realiteten er det endelige årsregnskab med få korrektioner) blev 
gennemgået. Der er en lang række overskridelser på de enkelte konti, men samlet set holdes budgettet, 
når det korrigeres for de budget tilførsler der er sket i løbet af året som følge af flere medlemmer. Disse 
ekstra tilførsler omfatter i alt kr.591.000. Dermed kan merindtægten i 2010 nogenlunde dække de udgifter 
ombygningen og afhjælpningen af de i forbindelse med APV’erne  rejste problemstillinger, idet 
vedligeholdelsesudgifterne overstiger budgettet med kr. 587.683. Endelig har de mange aktiviteter, der er 
gennemført i 2010 medført øgede deltagerbetalinger på kr. 105.457 i forhold til budgettet. Dette skyldes 
hovedsageligt, at der er gennemført mange ture med mange deltagere. 
Det ser således også ud til, at den opsparing klubben overførte fra 2009 til 2010 budgettet nærmest endnu 
står urørt, hvilket stiller os robust i forhold til udfordringer vi har med de reducerede budgetter vi nu skal 
”leve” med, efter klubbesparelserne.  
 
Balancen for baren gennemgået. Også dette regnskab er det endelige for 2010. Det udviser et 
tilfredsstillende resultat på kr. 22.181 i overskud. Dette er inklusiv renteindtægter på kr. 3.764 og 
kursgevinst på Nordea aktier på kr. 1.541. 
Baren har en likvid formue pr. 31.12.10 på kr. 340.000 
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d) Økonomi, Støttefond 2010(medsendt) 
 
 
 
 
 
 
 
e) Kontrakt 2011 – (medsendt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) orientering og drøftelse om budget 2011(medsendt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) Skitur i vinterferien 
 
 
h) temadag den 5. marts 2011 
 
 

Balancen for Støttefonden gennemgået. 
Dette regnskab er endnu ikke endelig afsluttet. Der mangler at blive bogført nogle få posteringer, bl.a. 
nogle reklameindtægter samt afskrivninger. 
Det foreliggende regnskab udviser et overskud på kr. 73.808, excl.. afskrivninger. Det stemmer 
nogenlunde med det forventede. Fonden kan disponere over i alt kr. 360.000 + den indtægt, der må 
komme ved salg af klubbens gamle bus. Det vil sige, at der kan ”sammenskrabes” incl. Barens formue i alt 
kr. 700.000 i likvid kapital, når der skal erhverves ny bus. 
 
Den udsendte kontrakt for 2011 kommenteret og delvis gennemgået. GJUK’s egne mål handler i 2011 om 
fokus på sundhed og sammen med distriktets kontraktholdere handler det om ”det gode liv”. Klubbens 
tilgang til sundhedstemaet bliver i første omgang koblet sammen med en gennemgang af klubbens 
medlemmer og vurdering af, hvem der har brug for særlig opmærksomhed og støtte i forhold til en 
forbedring af sundhedstilstanden. Med hensyn til distriktets kontrakt mål om ”det gode liv” skal dette 
koordineres også med ”byen” og de oprindelige faddere til byens ”slogan”, Galten – Skove – hvor det gode 
liv leves. 
Kontrakten anfører også, hvilket budget klubben får tildelt. I det fremsendte kontraktforslag er der en fejl i 
budgettet for juniorklubben på kr. 608.000, hvorfor der nu er fremsendt en ny og korrekt kontrakt, som 
Henriette herefter underskrev.  
 
Det udsendte budget gennemgået. 
Det er opstillet i overensstemmelse med tidligere principper og bygger på 135 børn i juniorklubben og 59 i 
miniklubben og 155 i ungdomsklubben. Ungdomsklubben tildeles budget efter antallet af unge i 7.-9 
klasse på gyvelhøjskolen. Det er et fald på 23 i forhold til sidste skoleår. Klubben mister i 2011 på den 
måde knap kr. 80.000 uden at kunne nedsætte aktivitet i øvrigt. Det et vilkår, at det er sådan. 
I såvel juniorklub som i miniklub påregner vi en del flere børn indmeldt end det budgetterede antal. Det vil 
for hver ekstra barn udløse et ekstra beløb, svarende til den såkaldte á pris. 
Kan klubben således oppebære det nuværende medlemstal ser det ud til, vi kan komme igennem 2011 
uden mærkbare nedskæringer, men dette skal tages med for behold. Endelig forventes et ikke ubetydeligt 
beløb overført fra 2010 til 2011 i forhold til ikke forbrug af overskuddet for 2009, jfr. tidligere. 
Juniorklubbens tildeling i 2011 er kr. 2.764.000 mod kr. 3.058.000 i 2010, eller kr. 294.000 mindre. 
I ungdomsklubben er tildeling i 2011 kr. 539.000 mod kr. 616.000 i 2010, eller kr. 77.000 mindre. I alt en 
tildeling mindre på kr. 371.000. Samlet set i virkeligheden en anelse mindre end frygtet. 
 
Klubbens tur til Norge i vinterferien er klar. 19 unge og 2 medarbejdere, der drager af sted til Rauland i 
perioden 13.-18. februar. Alle, der har ønsket det, kommer med. 
 
Fra Temadagsudvalgsmedlemmerne (Henriette og Susanne) meldes alt under kontrol. Der vil snarest 
blive udsendt indbydelse og program for dagen. Sundhed er årets gennemgående tema. 
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l) Dialogmøde med Familieudvalget den 2.12.10 
 
 
 
 
 
 
j) SSP lokalrådsmøde den 13.12.2010 og ungeprofil 
for Skanderborg Kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k) Musical i klubben i samarbejde med skolen 
 
 
l) generalforsamling i klubben den 26. april 2011 
 
 
 
 
m) Brandtilsyn i GJUK ingen bemærkninger 
 
n)Sommerture 2011 
 
 
 
 
o)Diverse aktiviteter 
 
 
 
 
 

Tage var eneste deltager fra GJUK til dette dialogmøde, der blev afholdt på Gyvelhøjskolen og i øvrigt 
sammen med skolerne. Dette satte sit meget tydelige præg på dialogen, idet snak om klubber mildt sagt 
ikke havde nogen fremtrædende plads på aftenens dagsorden. Det handlede mest om skolernes og 
udvalgets gensidige forventninger til skolernes indsats, resultater og faglighed, men også om budgetter og 
udviklingsplaner. Måske et udbytterigt møde for skolerne og deres bestyrelser, men for klubbernes ledere  
og bestyrelser kunne relevansen ligge på et meget lille sted. 
 
Henriette, Jane, Tage og Kirsten fra klubben deltog i dette lokalrådsmøde, hvor SSP-konsulenterne 
gennemgik den store ungeprofil undersøgelse fra Syd Østjyllands politikreds(7.-8- klasserne). 
 
Her ligger Skanderborg Kommune rigtig flot på stort set alle sammenligninger. Og politiet kunne da også 
kun deklarere, at Skanderborg kommune er et ”smørhul”, hvad kriminalitet blandt børn og unge angår.  
Nogle af grundene hertil kan måske findes i kommunens bredt forebyggende arbejde, herunder blandt 
andet tilstedeværelsen af klubber i alle områder og sociale klubber i de større bysamfund. 
Pixi-udgave ungeprofil undersøgelsen omdelt. Der er dog en tendens til, at børn og unge i Galten ryger og 
drikker lidt mere end i den øvrige del af kommunen, ligesom lidt flere fra Gyvelhøjskolen angiver 
ensomhed som et problem. 
 
For en uge siden startede den årlige musical forberedelse op i klubben. Der er p.t. 20 deltagere og en i 
instruktør fra ”Filuren” er hyret til opgaven. Premieren er på skolen den 30. marts. 
 
Tilrettelæggelsen af generalforsamlingen afventer næste bestyrelsesmøde den 14. marts. 
Men det aftaltes, at Henriette udarbejder bestyrelsens beretning og sender den rundt til kommentering og 
eventuel supplering. Det sker inden næste bestyrelsesmøde. 
På valg til bestyrelsen er Rikke Stræde Frandsen og Lasse Ilsø Jensen. De forventes at genopstille ☺ ☺ 
 
Beredskabet var tilfreds med det de så, da de kom på brandtilsyn ultimo november 2010. 
 
Der bliver som sædvanligt 3 sommer ture i 2011. Tur til Stenbjerg for miniklubben(13.-15. maj), tur til 
Sverige for juniorklubben(25.6.-1.7.) og tur til Tyskland/Holland for ungdomsklubben(30.7.-5.8.) 
Der er sat et max antal på juniorklubbens tur til Sverige på 67 børn. 
For ungdomsklubbens tur gælder, at antallet af siddepladser i klubbens bus (24) udgør max antallet. 
 
Da bestyrelsens sidste møde var den 25. august har der selvsagt fundet en lang række aktiviteter sted i 
klubben og også ture ud af huset. Tage orienterede kort om livet i klubben og de forskellige aktiviteter, der 
har fundet sted. Hele december stod som sædvanligt i julens tegn, med de traditionsrige 
julearrangementer og herunder julebasaren. Her blev det fra bestyrelsesmedlemmer fremført, at man 
savnede rigtig meget at man kunne sidde og lave forskellige juleting inde i salen. Det er i virkeligheden 
det, der er med til at gøre det hyggeligt, afslappet og får folk til at få lyst til at blive her. Det er nok mest en 
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p) bus køb 
 
 
 
 
 
 
 
 
q) lektiehjælp 
 

pige/kvinde ting, men  det var savnet, at det ikke var muligt og bestyrelsen beder om, at det overvejes at 
ændre dette til næste år. 
 
Planerne om køb af ny bus er nu efterhånden så langt fremme, at vi er ved at nærme os målet.  Vi regner 
således med, at handlen med Alssund busser går i orden. Herfra køber vi en Mercedes Benz 616 cdi 
årgang 2005, der har kørt 140.000 km. Der er plads til i alt 26 personer, inkl. chauffør. Prisen er aftalt til kr. 
325.000. hertil skal lægges afgift og moms. Der skal desuden monteres anhængertræk og partikelfilter. 
Derudover arbejder vi lige nu på at sælge klubbens nuværende bus. Vi regner med, at salget af den kan 
indbringe til dækning af partikelfilter og måske en del af udgiften til anhængertræk. 
Hvornår bussen er klar til klubben kan endnu ikke siges præcis, men vi arbejder hårdt på at den er her, så 
den kan klare årets skitur til Norge i vinterferien. 
 
Efter aftale med skolen, stiller GJUK 2 medarbejdere til rådighed for lektiehjælp til MK-medlemmer. Det 
kommer til at foregå tirsdag og torsdag i ca. halvanden time. Kirsten Andersen og Dennis Larsen har 
påtaget sig opgaven, der skal løses i et lokale på skolen umiddelbart efter at børnene har fri fra skole. Det 
er kun et tilbud til børn, der går i miniklubben, således at det bliver en del af ”forholdet” mellem klubben og 
de familier, der har børn i klubben. Det skulle således også være et ”yderligere” argument for at lade 
børnene gå i klubben. 

3.Personale:   
a) Praktikant Trine, afgang 31.1.2011 
 
b) APV 
 
c) Værdier 
 
 
 
 
 
d) Udfordringer og forventninger i 2011  
 

 
Taget til efterretning. 
 
Alle rejste problemstillinger i forbindelse med APV 2010 er nu løst og alle sager afsluttet. 
 
Personalet har udarbejdet et ”katalog” over værdier, der igennem 2009 og 2010 er blevet drøftet som 
grundlag for det samarbejdet i klubben. Nu er personalet på en række personalemøder i gang med at 
reflektere og evaluere, hvordan vi oplever at vi lever om til de værdier i det daglige og om der skal justeres 
eller revideres noget i den forbindelse. Denne proces foregår nu i 2011. Kataloget over værdierne bliver 
udsendt til bestyrelsens medlemmer. 
 
Kirsten Andersen har meddelt, at hun i løbet af det næste års tid påregner at gå på pension. Desuden 
forlyder det, at Inger Christensen vil gå på efterløn til sommer. Endelig forlyder det (i al fortrolighed) at 
endnu en medarbejder overvejer sin stilling af helbredsmæssige grunde. 
Det kan derfor tyde på, at klubben står foran en større udskiftning. Dog er det indtil videre kun officielt, at 
Kirsten på et tidspunkt, når det i øvrigt kan passe ind i klubbens planlægning vil stoppe.. 

4.GJUK’s regnskab 2010:  
Tidsplan og procedure for afslutningen og 
fremsendelse til kommunen 
 
 

 
Vi er p.t. i gang med at bogføre de sidste posteringer og dermed ”lukke” regnskabet for 2010. 
Herefter overdrages regnskabet til BDO Kommunernes revision. 
Vi arbejder på, at regnskabet kan underskrives og endelig godkendes af bestyrelsen på mødet den 14. 
marts. 
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5.Eventuelt:  
 

Klubbladet udkommer fra og med december 2010 nu kun hver anden måned, således at næste klubblad 
bliver februar/marts og så fremdeles. Det har tidligere været drøftet i bestyrelsen at foretage denne 
ændring. 
Der skal findes en ny repræsentant til bestyrelsen, som skal være medlemmernes repræsentant. 
Det blev umiddelbart efter mødet afklaret således, at Daniel Overballe afløser Mads O. Petersen i 
klubbens bestyrelse. Til næste møde vil Mads deltage sammen med Daniel. 
 
Lasse Ilsø Jensen opfordrede til at der gøres en indsats for at få børn på den fri hestehaveskole til at gå i 
klubben.  
 

Mødet afsluttet: 
Referent: 
 

Kl. 21,15  
Tage Nielsen 

 
 
 

 
  
  
 


