
                                                 

 

 

Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse torsdag den 2 8. juni 2012 kl. 17,00 
Fraværende: Daniel Overballe 
1.Godkendelse af referatet fra mødet 7.5.2012:  
 

Referatet godkendt med følgende tilføjelse: René Stampe-Degn og Daniel Overballe valgtes til 
GJUK’s ansættelsesudvalg. 

2.Efterretni nger/siden sidst:  
a) Medlemstal;MK; 52 JK; 169 UK; 229 
 
 
 
 
b) Økonomi, institution 2012(VEDLAGT) 
 
 
c) Økonomi, bar 2012(VEDLAGT) 
 
 
d) Økonomi, Støttefond 2012.(VEDLAGT) 
 
 
e) budget 2013 – orientering om status 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f). sommerens program – og sommerferien i 
klubben i øvrigt 
 
 

 
Orienteringen om medlemstallene taget til efterretning, De nye medlemstal efter 1. august i 
miniklubben er 63, men der kan komme flere endnu. I juniorklubben vil antallet den 1. august være 
200, men det forventes at der kommer en del udmeldelser. Det er umuligt at sige hvordan 
takststigningen påvirker medlemstallet.  
 
Balance for institutionen omdelt og gennemgået. Der er ingen særlige opmærksomhedspunkter et 
bemærkninger. Det ser fornuftigt ud. 
 
Balance for baren gennemgået. Omsætning på knap 35.000 og et overskud på 12.540. 
Ellers ingen bemærkninger. 
 
Balance for Støttefonden omdelt.  
Fonden udviser et overskud på godt 67.000 kr. Ganske flot indtil videre. 
 
Byrådet har udsendt et handlekatalog på godt 40 mio. kroner, hvor der er opregnet en lang række 
mulige besparelsesområder, på stort set alle serviceområder og administration. På klubområdet er 
i handlekataloget peget på en generel besparelse på tildelingerne til klubberne på 3% og på 
SFO’erne på 5% i tildelinger. Skulle dette blive gennemført som anført vil det betyde en 
budgetreduktion i GJUK på miniklubben (5%) kr. 66.000 og junior- og juniorklubben(3%) på 68.000 
eller i alt kr. 134.000. 
Der er desuden foreslået besparelser på udgiften til socialpædagogiske fripladser. 
Bestyrelsen ser ikke med milde øjne på, at det igen kan blive gennemført besparelser på 
klubområdet. Derfor vil man indsende høringssvar. Det skal ske senest den 15. august. 
Bestyrelsesmedlemmerne bedes senest den 1. august 2012 sende input til høringssv ar til 
tages mail;  tage.nielsen@skanderborg.dk.  Herefter laver laves et høringssvar, som han sørger 
for at fremsende til kommunen. 
 
Klubbens Sommerferie folder, med forskellige arrangementer er udsendt med klubbladet og 
desuden udsendt på skolens intranet. Der er allerede mange tilmeldinger i hus og det fortsætter. 
Klubben er åben for alle børn i sommerferien, også  for ikke medlemmer. Desuden er der i uge 28, 
29 30 som allerede vedtaget, samarbejde om pasning af 3. klasse på SFO’en på Gyvelhøjskolen. 
Det er ikke mange børn der er tilmeldt i de 3 uger, 5 børn i uge 28, 3 børn i uge 29 og 3-4 børn i 



                                                 

 

 

 
 
 
 
g) Galten Byfest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) Scenen er Jeres 
 
 
 
 
 
i) Info-møde 4.6. for nye MK’ere (se indbydelse) 
 
 
 
j)afslutning i MK 
 
 
 
k) Klubbens liv i øvrigt 
 

uge 30. Vi kan jo ikke vide, hvad fremmødet i klubben ellers bliver.  
 
 
Klubben havde en rigtig godt byfest i år. Det var tydeligt at der på grund af det ændrede koncept  
for hele byfesten, blev mere plads til os. Og vi havde også på grund heraf, tilrettelagt mange flere 
arrangementer og aktiviteter. Der var også et rigtig flot fremmøde til i klubbens telt og til de 
forskellige aktiviteter. 
Natteravnene gjorde også god gavn, men det var lidt af en udfordring at få nok til at melde sig på 
banen, på trods af massiv annoncering og brevskrivning til tidligere natteravne. 
I år havde vi også søgt efter andre frivillige og det var der 2 der meldte sig til at hjælpe i teltet. 
Der var et ganske pænt overskud ved salget af kage og kaffe på knap kr. 14.750, der er skænket 
til Støttefonden. 
Der var en ”mindre” udfordring med berusede 7. klasse unge under byfesten. Der er et tema, der 
kunne være hensigtsmæssigt at tage op på et tidspunkt med de unge og forældrene. 
 
Scenen er Jeres var et flot arrangement også i år en stor succes med rekord mange bands og 
optrædende. Og rigtig mange publikummer dukkede op. Et godt samarbejde og en god tradition, 
der er kommet for at blive. Der blev ydet tilskud på knap kr. 15.000 i alt fra Smuk Fest og 
kommunens kulturpulje. Dermed at det et udgiftsneutralt arrangement for klubberne og 
musikskolen. 
 
Der blev holdt informationsmøde for børn og forældre for den nye miniklub, med pænt fremmøde 
af børn og voksne. Susanne har bedt om af få sagen på dagsorden fordi flere forældre ikke troede 
det også var for børn. Spørgsmålet er om det i indbydelsen skal gøre mere tydeligt? 
Der udspandt sig(en til tider meget engageret debat) om forventninger til skrivelsers udformning, 
forventninger til forældres evne ud i at læse indbydelser fra klubben og forstå budskabet. 
Bestyrelsen konkluderede, at det skal tydeliggøres, at aftenen også er for børnene. 
 
Afslutningen i miniklubben var det største tilløbsstykke nogensinde. 210 børn og forældre deltog. 
Det var en rigtig god aften, hvor også vejret tilsmilede os på den gode måde. Det var i øvrigt 
Kirsten Andersens sidste dag/aften på arbejde og det blev også markeret i en lille tale. 
 
Det har været en travl og hektisk, men også dejlig tid vi nu lægger bag os. Forude venter 
sommerferie og turene. På lørdag drager vi af sted til Sverige med 58 børn og 6 medarbejdere. 
 

3.Personale  
a) Vikar 1.8.2012:  Kirsten Siggaard 
 

 
Som tidligere aftalt (på mødet i marts) er der nu ansat vikar fra 1.8.2012-31.1.2013 til, da vi nu 



                                                 

 

 

 
 
 
 
b) Studerende 1.8.2012:  Dennis Boels 
c) Løntilskudsjob: Jesper Henriksen  
afgang 5.8.2012 
d) Løntilskudsjob Mads O. Petersen 
forlænget til oktober. 
e) Efteruddannelse og jobrotationsprojekt for 
medarbejdere i Skanderborg. 
 
 
f) Ny sikkerhedsrepræsentant valgt af personalet 
 
g) Ny tillidsmand ikke valgt. 
 
 
 

afventer udviklingen i medlemstal og budget, forinden der tages stilling til permanent ansættelse. 
Carsten Mikkelsen bliver konstitueret som souschef og Jane Spanner konstitueres som 
afdelingsleder for miniklubben fra den 1. september. 
 
Taget til efterretning 
Taget til efterretning 
Taget til efterretning 
 
 
To medarbejdere er tilmeldt diplom udannelse på VIA. Det er et led i et kommunalt 
rotationsprojekt, hvor klubben får stillet vikar til rådighed i de 7 uger hvert forløb varer. 
Klubbens medarbejdere skal på uddannelsen i 2013 fra uge 20-20 og uge 31-37. 
 
Medarbejderne har valgt Simon Bøcker til ny sikkerhedsrepræsentant i stedet for Anni Thorup. 
 
Desuden arbejdes der på at finde en ny tillidsrepræsentant efter Carsten Mikkelsen, der har ønsket 
at stoppe og som også ny skal konstitueres som souschef. 
Dennis oplyste, at han overvejer at påtage sig opgaven! 
 

4.Klubstruktur og tilhørsforhold pr. 1.8.2012  
 Det er nu besluttet, at klubbernes lovgrundlag 
skal være Folkeskoleloven. 
Samtidig er det besluttet, at driften af klubberne 
skal ”udliciteres” til klubberne(som den ordning vi 
i dag kender fra 3.klasse). 
 

 
Bestyrelsen tog med glæde til efterretning, at klubbens status fortsat er uændret. 
Lovgrundlag for juniorklubben, bliver Folkeskoleloven, og efter beslutning i kommunen organiseret 
således: 
Udliciteringsmodel. 
Driften af fritids- og ungdomsklub opsplittes således: 

- De nuværende dagtilbudslov klubber fortsætter driften af ungdomsklubdelen jf. 
dagtilbudsloven og som selvstændige klubber/kontraktenheder. 

- Fritidsklubdelen drives som en SFO2 under skolen. Opgavens praktiske udførelse 
udliciteres fra distriktsskolen til den selvstændige klub. 

- Der indgås en udliciteringsaftale hvor vilkår for opgavens udførelse beskrives 
- Klubbens leder er ansvarlig overfor skolens bestyrelse og ledelse i forhold til løsning af 

opgaven. 
- Børn fra andre skoler end distriktsskolen indskrives i klubben på samme vilkår SFO2-

børnene. 
 
Modellen praktiseres i dag i forhold 3. klasserne i GJUK, Skovby Mosegård og Sct. Gården. 



                                                 

 

 

Pr. 1. august 2012 udvides modellen, jf. ovenstående, til at omfatte 4., 5. og 6. kl. i alle distrikter 
med dagtilbudslov klubber. 
                    

7.Eventuelt:  
Herunder gennemgang af mødekalender for 
2012/2013 
 

Bestyrelsen  gennemgik mødeplan en og foretog ændringer sålede s:  
Mandag den 20.8. kl. 19,00 (uændret) 
Tirsdag den 9. oktober kl. 19,00 
fællesmøde med Støttefonden 6. december 2012 hos Susanne. 
Torsdag den 14. januar 2013 kl. 19,00 
Temadagen afholdes lørdag den 2. marts 2013. 
Torsdag den 28. marts 2013 kl. 19,00  
Generalforsamling  tirsdag den 23. april 2013 
 

Mødet hævet  
Referent 

Kl. 20,20  
Tage 

 
 
 

 
God ferie til alle!!! 


