Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse MANDAG DEN 15. AUGUST 2011 KL. 19,00 I GJUK
Afbud: Rikke Stræde Frandsen
1.Godkendelse af referatet fra mødet den
30.5.2011

2.Efterretninger/siden sidst:
a) medlemstal, MK: 56
(65)JK:194(177)UK:223(222)

Referatet godkendt.
Dog således, at det tilføjes at Lasse Ilsø indgår i temadagsudvalget fra bestyrelsen
sammen med Daniel Overballe og at Henriette Væhrens er vært for fællesmødet med
Støttefonden den 8. december.
Bilag vedr. medlemstal omdelt. Det udviser et forventet gennemsnitligt medlemstal
miniklubben i 2011 på 65, mod budgetteret 59, (et + på 6), i juniorklubben er det
forventede gennemsnitlige medlemstal 177, mod budgetteret 137 (et + på 40).
Ungdomsklubben ligger i forhold til antal elever på Gyvelhøjskolen, i klasserne. 7.-9.
Der er altså også i år tale om et betydeligt større antal indmeldt end budgetteret, som
vil udløse en klækkelig budgetregulering til klubben, i størrelsesorden 500.000 kr.

b) økonomi, institution(medsendt)

Balance for institutionen omdelt. Den udviser i mindre merforbrug i forhold til det
opstillede budget på knap 3 %, svarende til omkring kr. 150.000. Men da vi på grund
af en betydelig merindskrivning af børn oppebærer en merindtægt på omkring
500.000, mere end opvejes dette merforbrug. Desuden må vi sige, at den ”dyreste”
del af året nu er gået, bl.a. de mange ture og udflugter, der er afviklet i løbet af
sommeren.

c) økonomi, bar(medsendt)

Balance for Baren omdelt, og udviser et overskud kr. godt kr. 8.000. og en omsætning
på knap 43.000 kr.

d) økonomi, Støttefond(medsendt)

Balance for Støttefonden omdelt og gennemgået. Støttefondens regnskab ser yderst
flot ud, med et overskud allerede nu på knap 89.000 kr. Det skal dog tilføjes, at der
endnu ikke er afholdt udgifter til forsikring, der kommer senere, når udgiften er
opkrævet fra Skanderborg Kommune.

e) orientering om analyse af klubområdet i
Skanderborg Kommune

Der orienteredes om den af kommunen gennemførte analyse af klubområdet, der blev
afsluttet kort før sommerferien. Formålet med analysen har været at bidrage til at
belyse de opgaver klubberne i kommunen løser med udgangspunkt i de
socioøkonomiske udfordringer. Desuden var formålet med analysen, at den skulle

beskrive de faktiske service- og opgaveforskelle der er og at undersøge, om der er
behov for differentieret opgaveløsning m.h.p. eventuelle ændringer af
tildelingsmodellerne.
Analysen har ikke ligefrem bidraget til at afdække, hvad der oprindeligt var beskrevet.
Den afdækker lidt om, hvilken social baggrund børn der er indmeldt i klubberne har og
at dagstilbudslovsklubberne formår at løse flere socialt udfordrende opgaver end
skoleklubberne. Dette kan også hænge sammen med, at i de områder, hvor klubberne
under dagtilbudsloven ligger, er kendetegnet ved socioøkonomiske ringere
forudsætninger end hvor de fleste skoleklubber er beliggende.
Analysen afdækker også, hvor mange børn der går i klub og at klubberne under
dagtilbudsloven har en højere dækningsgrad end skoleklubberne, altså at der er
procentvis flere fra de enkelte klasser, der går i klub. Endelig foretager analysen også
en sammenligning med andre kommuner, både hvad angår takster og udgifter. Her
udviser analysen, at Skanderborg Kommune bruger langt mere på klubvirksomhed,
end nabokommunerne og at taksterne er lavere i Skanderborg end hos
nabokommunerne. Det er ikke en nyhed for os, da det alt sammen er kendt stof. Og
det er klart, at Skanderborgs udgifter til klubberne er langt højere end
nabokommunernes, når 65 % af alle børn er indmeldt i klubberne, mod under 20% i
nabokommunerne.
Alt i alt er konklusionen, at den analyse ikke har givet os ret mange oplysninger som
vi ikke kendte til i forvejen.
f) sommeren i GJUK

Det har været meget stille i klubben især i ugerne 29,30 og 31, hvor vi samarbejdede
med SFO’en på Gyvelhøjskolen om pasningen. Der har heller ikke på nogen måde
været et højt fremmøde de øvrige uger i sommerferien. Men de arrangerede ture er
gennemført med høj deltagelse, bortset fra kanotur med overnatning. Det bør
overvejes om klubben helt skal holde lukke 2-3 uger i juli, når der kan samarbejdes
med SFO’en om pasningen af 3. klasse.

g) Ture i efteråret

Der er planlagt tur til Heide park med Ungdomsklubben i weekenden den 16.-18.
september, en hyttetur for juniorklubben den 23.-24. september, hav fisketur i
efterårsferien den 20. oktober. Desuden drager vi til det årlige indefodboldstævne i
Lemvig den 5. november.

h) Ture i sommerferien

Klubben har afviklet 2 vellykkede sommer ture for henholdsvis juniorklubben til
Sverige og ungdomsklubben til Tyskland og Holland. Sveriges turen med 65 børn
forløb fint og blev afviklet til alles tilfredshed. Desværre var der nogle episoder med
lokale unge i Sverige, der dels generede os om natten med at løbe rundt på taget og
”hælde” affald ind ad vinduerne og dels smadrede forruderne på bussen. Det var
nogle meget ”trælse” oplevelser, som ingen forstår, ej heller de svenske fritidsledere.
Hvad vi så selv er noget forundret over også er, at Centrum Turist (hvor bussen var
lejet) har varslet, at vi komme til at betale erstatning for noget af udgiften til ruderne,
da bussen dels stod i længere tid og ikke kunne benyttes og dels, at der er en
selvrisiko ved forsikringsskader. Fra klubbens side er i noget forundret over, hvordan
vi kan pådrage os erstatningsansvar for en sådan skade, der er simpelt hærværk . Vi
mener ikke vi på nogen måde har handlet uansvarligt eller ansvarspådragende.
Nu afventer vi evt. yderligere henvendelse fra Centrum Turist i sagen.

i)klubprofilering – foldere m.v.

Også ungdomsklubbens tur til Tyskland og Holland var meget vellykket. Her deltog 24
unge og 2 medarbejdere. Turen blev gennemført i klubbens egen bus og det forløb
fint.

j) Klublivet i øvrigt

Klubben er om kort tid klar med de 3 nye klubfoldere, der dels uddeles til miniklubben
og forældrene og dels omdeles på skolen i 4.-9. klasse. Folderen beskriver som
sædvanligt kort og godt om klubben og derudover nogle af de ”større” arrangementer,
der finder sted i løbet af året.
Ellers er der nu ved at være godt gang i klubben igen. Der er mange børn og der er liv
og megen aktivitet. Vi håber også det lykkes os at få den nye ”generation” af 7. og 8.
klasser til at komme i klubben om aften!! Det skal der nok gøres en stor indsats for,
men vi arbejder hårdt på sagen. Der er jo en stor 7. årgang, der har været ”fast
inventar” I klubben om eftermiddagen og torsdag aften. Nu håber vi, vi kan få dem til
at bruge ungdomsklubben om aftenen.

k) Udgående/opsøgende arbejde

Klubben driver nu den sidste fredag i måneden fast ”udgående” virksomhed, når der
holdes ungdoms diskotek på Galten Midtpunkt. Vi forsøger af få flere klubfolk fra
området inddraget, så det ikke kun er GJUK’s medarbejdere, der står med opgaven.

l) Klubbernes dag i Skanderborg den 8.
september

Fritids- og juniorklubberne i hele Skanderborg Kommune afvikler Klubbernes dag i
Byparken i Skanderborg torsdag den 8. september. Det bliver med forskellige
aktiviteter for børnene og samtidig et udstillingsvindue for klubarbejdet i kommunen.

m) offentligt møde om planstrategi

Indbydelse til deltagelse i det offentlige møde om planstrategien i Skanderborg
Kommune omdelt. Byrådet vil gerne motivere til, at også andre af de forældre- og
folkevalgte i bestyrelser m.v. deltager og bidrager med ideer og holdninger til, hvordan
kommunen skal udvikle sig.

n) evt. andet?

Tage orienterede om det såkaldte ESCO-projekt, som kommunen har sat i gang. Det
har til formål mindske energiforbrug i alle kommunale bygninger. Også klubbens
bygning bliver analyseret og det skal vurderes hvad der kan gøres for at optimere
bygningen rent klimamæssigt.
Der er et ingeniørfirma, der forestår dette arbejde og efterfølgende udarbejder rapport
og kommer med forslag til handleplan.

3.Personale:
Tilgang 1.8.
Studerende Johan Eskildsen
Tilgang 10.8.2011
Reng. Vikar Lise-Lotte Harder
Afgang: 1.10.2011: Inger Christensen
Trivselsmåling

Personalesagerne blev taget til efterretning.
Der blev overbragt en varm hilsen fra Inger, der takkede for 11 gode år i klubben og
for den flotte have hun fik, da hun stoppede i klubben. Hun kvitterede i øvrigt ved at
give hjemmebagt roulade og kransekage til bestyrelsesmødet, UHM!!

Alle ansatte i Skanderborg kommune deltager fra den 30.8.-18 september i en
webbaseret trivselsmåling. På den måde bliver ”temperaturen” på trivslen på alle
arbejdsplader taget. Det er et led i et KTO-forlig blandt arbejdsmarkedets parter fra
2008, og nu skal denne trivselsmåling så gennemføres i Skanderborg Kommune.
Resultatet af målingen bliver efterfølgende tilgængelig og samtidig gjort til genstand
for analyse og evt. handleplaner, hvis der viser sig behov for det på de enkelte
arbejdspladser.

4. Budget 2012
Drøftelse af budget for 2012, herunder vilkår,
lovgrundlag m.v.

Skanderborg Kommune har et behov for at forbedre økonomien med omkring 30 – 35
mio. kroner i 2012. det skyldes hovedsageligt merudgifter på bl.a.

Forventede besparelseskrav, fagsekretariatets
handlekatalog forældrebetaling m.v.

arbejdsmarkedsområdet og en stigning i sundheds- og handicapudgifterne.
Kommunen er derfor kort før sommerferien gået i gang med at finde kompenserende
besparelser herfor.
Øjnene er bl.a. igen faldet på klubområdet.
Det er det bl.a. fordi det er udgifter, som kommunens selv bestemmer over og
samtidig selv beslutter serviceniveauet. Ihukommende debatten sidste år om
budgettet finder bestyrelsen uacceptabelt at klubberne nu igen skal holde for.
I forhold til klubberne under dagtilbudsloven, så er det nu i en aftale mellem
regeringen og Kommunernes landsforening bestemt, at klubber og fritidshjem ikke
længere skal kunne drives efter reglerne i dagtilbudsloven, men derimod alene i
Folkeskole- eller ungdomsskoleloven. Dette vil samtidig indebære, at
forældrebetalingen heller ikke er undergivet særlige regler og det derfor er muligt for
kommunen selv at fastsætte taksten, uden hensyn til udgifterne på klubområdet.
Lovgivningen for dette er endnu ikke på plads, men kommunens kan uagtet dette, selv
bestemme at flytte klubområdet til anden lovgivning. Det var jo det, diskussionen bl.a.
gik på ved sidste års budgetdebat, herunder den debat, der udspillede sig på det store
offentlige møde i Galten Hallen i august sidste år.
En række forslag(se omdelte) sætter forskellige scenarier op især omkring
ledelsesstruktur, lovgrundlag og ikke mindst forældrebetaling, herunder bl.a. en
gradueret forældrebetaling i de forskellige årgange, højst takst for de yngste og billigt
for de ældste.
For bestyrelsen er det vigtigt, at vi kan fastholde samlede klubtilbud fra 3. klasse til og
med ungdomsklub, forankret lokalt. Det er ikke mindst vigtigt, at forældrebetalingen
bliver holdt på et ”tåleligt” og socialt afbalanceret niveau, der stadig muliggør at drive
klubber efter de samme intentioner, der er gældende i dagstilbudsloven således at
klubberne kan fortsætte de vigtige forbyggende og kriminalpræventive arbejde. Hvis
det bliver for dyrt og hvis besparelserne blive for store, undergraves disse muligheder
og dermed mister klubberne sin lokale og samfundsmæssige betydning.
Bestyrelsen vil derfor gøre alt, hvad der er muligt for at sikre dette og også at sikre at
GJUK kan fortsætte, som vi kender det i dag.
Bestyrelsen vil forsøge at aktivere forældrekredsen i forhold til at øve politisk
indflydelse på de beslutninger byrådet skal træffe omkring budgettet for 2012. Derfor
vil bestyrelsen indrykke en side i det kommende klubblad, hvor der opfordres til at
benytte de kontakter man har for at påvirke og samtidig opfordre til at møde op til det

offentlige møde om budgetforslaget i Sølunds festsal i Skanderborg den 14.
september kl. 19,00. I samme indlæg i klubbladet skal der henvises til GJUK’s
hjemmeside, hvor de konkrete forslag til ændringer på klubområdet, som kommunen
arbejder med, skal kunne ses. De skal være tilgængelige, når byrådet har offentliggjort
det efter budgetseminaret sidst i august. Henriette afleverer til senest søndag den 21.
august siden, der skal med i klubbladet. Henriette kontakter desuden
bestyrelsesformanden på Skovby Mosegård (Ketty)med henblik på iværksættelsen af
fælles initiativer.
Lasse Ilsø kontakter Bent Kristensen(der var meget aktiv i forbindelse med sidste års
”overlevelses-kampagne”) med henblik på fælles initiativer.
Endelig besluttede bestyrelsen at afholde et ekstraordinært møde den 5. september
kl. 17,00 for at drøfte og udfærdige høringssvar til kommunens budgetforslag på
klubområdet.
4. Eventuelt.

Intet fremført.

Mødet hævet:

Kl. 22,00

Referent:

Tage Nielsen

