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Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse TORSDAG DEN 4. APRIL 2011 KL. 19,00 
Afbud: Rikke Stræde Frandsen og Dennis H. Larsen 
1.Referat fra Bestyrelsesmødet den 17. januar 
2011 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

2.Efterretninger/siden sidst: 
a) Medlemstal, aktuelt :MK:70, JK:170, UK:221 
Forventet Gennemsnit:MK:63, JK: 175, UK:220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
b) Økonomi, institution 2011(Medsendt) 
 
 
 
 
c) Økonomi, bar 2011 (medsendt) 
 
 
d) Økonomi, Støttefond 2011(udleveres på 
mødet) 
 
 
 
 
 
 
e) Udlicitering af rengøring ? 
 
 

 
Oversigt over aktuelle medlemstal i klubberne samt opgørelse over forventet gennemsnit for 2011 
omdelt og gennemgået. Det er indtil videre lykkes nogenlunde at fastholde medlemstallet i 
miniklubben og i juniorklubben på det hidtidige niveau, selvom der traditionelt finder udmeldelser 
sted i foråret. Der er få udmeldte, men til gengæld også indmeldelser. Det ser således ud til, at det 
kan lykkes at fastholde medlemstal i miniklubben over det budgetterede niveau (59), selvom 
årgangen vi får 1. august kun er på 55 børn. Der er således ikke grund til at foretage justeringer i 
budgettet af den grund. Vi har 70 børn i den nuværende miniklub og det forventes, at disse 
overføres til juniorklubben den 1. august. Til gengæld skal vi ”sige farvel” til mere end 40 7.klasser, 
der går i juniorklub nu. Der bliver således tale om en forventet nettotilgang i juniorklubben på 25-30 
børn og således en del over de budgetterede 137 børn. Derfor vil der også i år blive tale om et noget 
højere gennemsnitligt medlemstal end budgetteret. Dette er naturligvis meget glædeligt. 
Gennemgangen taget til efterretning. 
 
Den udsendte balance for institutionen gennemgået og kommenteret. Forbruget er på 25%, hvilket 
svarer til året, der er gået indtil nu. Men der kommer væsentligt flere udgifter senere på året, når der 
kommer rigtig gang i forbruget til de store aktivitetsmåneder, ture o.s.v. På grund af flere indmeldte i 
2011, er der allerede nu tilført for de første 3 måneder ekstra kr. 175.000. Disse er ikke medregnet i 
budgettet og indgår således ikke i balancen, som er forelagt. 
Balancen for baren gennemgået. Der er p.t. en væsentlig omsætningsstigning og fortsætter det 
sådan, vil omsætningen sætte rekord i 2011. Der konstateredes en fejl i renterne, der fejlagtigt er 
opført som en udgift og ikke som en indtægt. Dette bliver korrigeret. 
Støttefondens balance gennemgået. Der er nu ved at komme indtægter fra de tegnede sponsorater, 
der snart runder i alt 20(inkl. dem vi i forvejen havde). Der er også indgået et tilskud fra Galten 
Sparekasses fond på kr. 10.000. 
Bussen er nu bogført til indkøbt værdi på i alt kr. 586.120. Hertil skal lægges værdi af monteret 
anhængertræk og partikelfilter. Sammenlagt vil bussens værdi skulle opføres til ca. kr. 650.000. 
Der har været en udgift til nye batterier og ny generator til klubbens ”gamle” bus. 
Alle balancer taget til efterretning. 
 
Skanderborg kommune har planlagt at lave et offentligt udbud af al rengøring i kommunens 
bygninger.  
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f) Byfest 2011 
 
 
 
 
 
g) Skitur vinterferien 
 
 
h) Sommerture, Sverige, Holland og Stenbjerg 
 
 
 
 
 
 
 
 
i)Dialogmøde med undervisnings og 
børneudvalget 
 
j) k) Musical i samarbejde med skolen, premiere 
den 6. april. 
 
 
 
 k)) klubbladet og fremtiden for den 
l) ny bus 
 
 
m)Godkendelse af donation fra baren til 
Støttefonden 

I dette udbud er GJUK’s rengøring også medtaget. Vi afventer nu, hvad den videre proces bliver og 
om vi skal vælge at lade et rengøringsfirma stå for rengøringen her eller vi skal ansætte en 
rengøringsassistent efter Inger, når hun angiveligt stopper til september måned. Bestyrelsen gav 
mandat til klubbens leder om at vurdere mulighederne, herunder afveje fordele og ulemper og træffe 
de fornødne beslutninger i sagen. 
 
Klubben er i gang med at forberede byfestprogrammet i vores telt på Bytoften. Byfesten falder sent i 
år, fra den 1. – 4. juni. Der er 3 af klubbens medarbejdere, der udgør en arbejdsgruppe og skal 
koordinere aktiviteterne i teltet. Vi gennemfører også i lighed med tidligere,  natteravneaktiviteter. I 
øvrigt gennemfører GJUK dette hver måned, når der er Young Club på Galten Midtpunkt. Forskellen 
er her blot, at det alene er medarbejdere fra klubben og ikke sammen med forældre. 
 
Klubben gennemførte en vellykket tur til Rauland i Norge med 19 unge og 2 medarbejdere. Bortset 
fra, at bussens generator brød sammen og måtte udskiftes undervejs, gik alt efter planen. 
 
Klubbens sommer ture med junior- og ungdomsklubben er nu fuldt bookede. I juniorklubbens tur til 
Sverige deltager 167 børn og 6 voksne og i ungdomsklubbens tur til Tyskland og Holland deltager  
24 unge og 2 voksne. Turene var faktisk fyldt op allerede en uge efter, at de var annonceret i 
klubbladet i februar/marts. Miniklubbens tur til Stenbjerg er der tilmelding til lige nu og der er ved at 
være tilmeldt en del. På spørgsmål fra Susanne oplystes det, at denne tur går til en hytte/lejr og 
indholdet i turen er baseret på hygge, samvær, ude- og naturaktiviteter. Desuden planlægges en tur 
til Kolding en af dagene. Sædvanligvis er det en rigtig hyggelig og dejlig tur, hvor børnene hygger sig 
og leger sammen på det store naturområde, der omgiver stedet. 
 
Dialogmødet finder sted den 28. april i aulaen på Gyvelhøjskolen. Henriette og Rikke Blank deltager 
sammen medTage i mødet. 
 
Siden starten af januar har 23 unge øvet på deres musical ”ensomhed og ondskab”, der har 
premiere onsdag den 6. april på Gyvelhøjskolen. Det har været et vellykket forløb med de unge og 
instruktør Stine Guldborg. Vi glæder os alle til at se resultatet. Forestillingen onsdag aften er offentlig 
og åben for alle, mens de 2 forestillinger torsdag formiddag kun er for skolens elever. 
 
Der er tilfredshed med, at klubbladet stadig udkommer i papirudgave, da bestyrelsen finder denne 
form for kommunikation vigtigt og også profilerende for klubben i bred forstand. Derfor fortsætter vi 
med, at bladet udkommer hver anden måned. 
 
Bestyrelsen godkendte, at der er doneret kr. 275.000 fra baren til GJUK’s Støttefond til indkøb af ny 
bus.  
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 n)Røde Kors donation og støtte til børn med 
særlige behov(ferielejr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 o) livet i klubben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 p) diverse 
 

Dansk Røde Kors i Galten og i Skanderborg kommune har tildelt GJUK kr. 25.000 til indkøb af ny 
bus. Dansk Røde Kors donerer kun penge til formål, hvor sårbare og udsatte børn deltager og 
indgår. Klubben måtte derfor bekræfte overfor Dansk Røde Kors, at der også blandt GJUK’s  børn 
og unge indgår sådanne kategorier. I klubben har vi børn med forskellige psykiatriske diagnoser, 
børn fra ressourcesvage familier m.v. Vi har på den måde også børn, der går i klubben og 
oppebærer socialpædagogisk friplads. 
Dansk Røde Kors Galten har også bedt klubben være behjælpelig med at finde 4 børn, der kan 
deltage i Dansk Røde Kors Ungdoms sommerlejre, med alt betalt. Det skal også være børn, der 
ellers ikke får mange oplevelser i hverdagen. Vi har fra klubbens side anmodet om at 
distriktssamarbejdet indgår i at finde de pågældende børn, idet der også her sidder socialrådgiver, 
psykolog og sundhedsplejerske. 
 
Der har været rigtig god gang i klubben. Mange aktiviteter og også ture til forskellige steder, såsom 
fisketure, bowling, legeland, svømning, skøjtehal o.s.v. Men der har også været god gang i klubben 
og et godt fremmøde, både dag og aften. I Ungdomsklubben har vi en udfordring med mange 
rygere. Desuden er der p.t. en del af de unge i Galten, der ryger hash. Det bliver en indsats vi tager 
fat på i forbindelse med indsatsområdet i årets kontrakt om sundhed og bevægelse. 
Der har også været et velbesøgt forældremøde i miniklubben, hvor bl.a. forældrene blev introduceret 
til de interviews om sundhed, som børnene vil blive ”udsat for” Desuden blev den sidste tid i 
miniklubben skitseret og der blev der informeret om juniorklubben, som børnene i 3. klasse 
overføres til ved skolestart efter sommerferin. 
 
Der arbejdes med at udskifte ”tarzan-banen” og få etableret noget nyt. Efterhånden er der behov for 
noget nyt, da det eksisterende efterhånden trænger til en ”kærlig” hånd og renovering. Der er også i 
forbindelse med sidste ”legepladstjek” påpeget forskellige problemstillinger med det eksisterende.  
Susanne henledte opmærksomheden på den ”balance” bane, der er opstillet på skolen. Måske var 
det en idé at lade sig inspirere af dette. 
 
Klubben har fået installeret ny tyverialarm fra Falck Alarm. Det er en noget billigere løsning end den 
vi hidtil har haft hos G4S. Vi reducerer udgiften med ca. 30% og desuden er der ikke ekstra betaling, 
hvis der rykkes ud ved en alarm. 
 

3.Evaluering af temadagen den 5. marts 
2011:  
 Herunder drøftelse af det videre arbejde 
med kontraktmål og indsats. 
 

Bestyrelsen var overordnet tilfreds med dagen, men dog ikke begejstret for foredragsholderen, der 
ikke specielt virkede velkvalificeret. Men der blev trods alt en god debat og dialog om det 
sundhedsmæssige og der blev sat gang i en proces, der fremadrettet kan bidrage til at udvikle 
sundhedsindsatsen i klubbens arbejde. Personalet er begyndt med at arbejde med de forskellige 
ideer og de mange børne interviews er gået i gang.  
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Susanne synes ikke det var tilfredsstillende, at mange af medarbejderne ikke deltog i 
cykelaktiviteten på Marktoften. Hun gav udtryk for, at det svækkede ideen med at starte op sammen 
og komme i stemning sammen, når mange medarbejdere valgte at gå tur i stedet for. 
 

4.Godkendelse af GJUK’s regnskab 2010: 
Regnskabet er færdig revideret og indstilles til  
bestyrelsens godkendelse 
Endelig gennemgang og godkendelse af 
regnskabet 
 

Regnskaberne og revisionsprotekollen gennemgået og kommenteret.  
Regnskabet ser fint ud og selvom der er i forhold til budgettet er et overforbrug, så er dette ikke reelt 
tilfældet, idet de ekstratildelinger vi har modtaget i 2010 som følge af flere børn indmeldt end 
forudsat i budgettet, ikke indgår i budgettet. 
Desuden indgår forældrebetaling heller ikke i regnskabet, da disse indsættes på en fælles 
kommunal konto. 
Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskaberne, som herefter fremsendes til Kommunernes 
revision/BDO til endelig undertegning. 
Bestyrelsen læste og underskrev ligeledes revisionsprotekollen. 
 

5.Generalforsamling den 26. april . 
Planlægning af generalforsamlingen 
Valg 
Beretning 
Arrangement i forbindelse med 
generalforsamlingen? 
  
 

Indkaldelse til generalforsamlingen er med i klubbladet for april/maj og dermed er den lovligt 
indvarslet. Der vil også blive udsendt mail og sms, for at minde forældrene om det. 
På valg til bestyrelsen er Lasse Ilsø Jensen og Rikke Stræde Frandsen. De er begge villige til 
genvalg. 
Henriette har udformet et flot forslag til bestyrelsens beretning. Hvis bestyrelsen har forslag til 
ændringer eller tilføjelse, så gives der direkte besked til Henriette. 
Udover bestyrelsens beretning, fortælles der fra ledelsens side kort om det pædagogiske arbejde i 
klubben, herunder arbejdet med kontrakt målene. 
Såfremt, der senest 3 dage før generalforsamlingen indkommer forslag til behandling, mødes 
bestyrelsen umiddelbart forud for generalforsamlingen. Ellers møder bestyrelsen blot op 18,45 den 
26. april. Personalet forbereder kaffe, tee og oste/rullepølse madder. 
Der planlægges ikke herudover noget arrangement i forbindelse med generalforsamlingen. 
 

6.Personale: 
a) Kirsten Andersen har varslet forventet  
fratrædelse 
 
b) Inger Christensen har varslet forventet  
fratrædelse 
 
c) 25 års jubilæer: Anni 1.5. og Carsten 
1.7.2011 
 
 

 
Kirsten har varslet, at hun senest fratræder når hun fylder 67 år i januar 2012 
 
 
Inger har meddelt, at hun planlægger at gå på efterløn til september 2011.  
 
 
Der planægges en markering af begivenhederne i forhold til Anni’s og Carstens ønsker. 
Men så vidt vides ønskes der ikke noget officielt eller åbent-hus-agtigt.  
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d) Jobtræningspersoner i GJUK 
    
 
 

De får gaver fra klubben og fra personalet, ligesom der er en halv månedsløn i jubilæumsgratiale, 
der betales fra klubbens eget lønbudget. 
 
I henhold til en aktiveringsplan, udarbejdet af Skanderborg Kommune, skal klubben ”aftage” en 
jobtræningsperson helårligt. Det er ikke en opgave klubben er uvant med og derfor påtager vi os 
naturligvis denne opgave uden tøven eller bekymring. Der er udarbejdet en job- og stillingsprofil for 
arbejdet i klubben, som er sendt til jobcentret og fag sekretariatet for børn og unge 

7. eventuelt Intet fremført 
Referent: 
Mødet hævet: 

Tage Nielsen 
Kl. 21,15 

 
 
 
 
  
 
  
 
  
   
   
 
   
 


