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Referat fra mødet i GJUK’s bestyrelse MANDAG  DEN 20. AUGUST  2012 KL. 19,00 I GJUK 

Afbud: Rikke Stræde Frandsen, René Stampe-Degn, Susanne Hvass. 
1.Godkendelse af referatet fra mødet den 
28.6.2012 
 

Referatet godkendt. 

2.Efterretninger/siden sidst:  
a) medlemstal, MK: 64 JK:194, UK:234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) økonomi, institution(medsendt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) økonomi, bar(medsendt) 
 
  
d) økonomi, Støttefond(medsendt) 

 
Et nyt bilag vedr. medlemstal omdelt(det udsendte var ikke korrekt) blev omdelt og 
gennemgået. I 3. klasserne er der i alt 66 børn, heraf har vi i klubben 61. Hertil kommer 2 
elever i 3. årgang fra Columbus Skolen, samt 1 fra Mølleskolen i Ry. Der er altså 5 børn på 
Gyvelhøjskolen, der p.t. ikke går i klubben. Det budgetterede gennemsnitlige medlemstal 
for 2012 i 3.årgang er 59. Det tegner til at ende på 58. 
I juniorklubben er medlemstallet p.t. 194 i juniorklubben. Det er 16 færre end budgetteret 
for august måned. Det er spændende hvordan medlemstallet udvikler sig efter stigningen i 
forældrebetalingen den 1. august. Bilaget med forventet medlemstal resten af året udviser 
et gennemsnit for 2012 i alt 177, mod budgetteret 187. Det betyder at vi skal tilbagebetale 
penge til kommunen, men det er der i et vist omfang taget højde for i budgettet. Det 
spændende er om vi kan holde vore egne forventninger til medlemstallet. I forbindelse med 
ændring af lovgrundlag for klubvirksomheden er der indført søskende rabat. I familier med 
mindre søskende i dagtilbud eller SFO er det i realiteten gratis at være medlem i klubben. 
Det budskab skal vi have udbredt til folk, så de er opmærksom på det. 
 
Den udsendte balance for institutionen omdelt og gennemgået. Der bruges ”for” mange 
penge i løbet af 2012. Vi regner med at bruge ca. 250.000 ud over det tildelte budget. Det 
er sådan vi har tilrettelagt 2012, bl.a. som følge af de ændringer der er sket 1.8.2012. 
Merforbruget finansieres af klubbens opsparing og som sådan giver det ingen problemer. 
Omvendt er det klart, at vi ikke kan fortsætte  med merforbrug i årene fremover. Nu venter 
vi på at se, hvordan stigningen i forældrebetalingen påvirker medlemstal m.v. Derefter må 
vi justere efter behov. Det er bl.a. derfor vi har valgt at ansætte vikar og ikke fastansætte 
en ny medarbejder efter Kirsten Andersen. 
 
Den udsendte balance for baren gennemgået.  Der er en omsætning på kr. 47.000 og et 
overskud på 21.000. Det er yderst tilfredsstillende resultat. 
 
Den udsendte balance gennemgået. 
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e) orientering om budgettet 2013, herunder 
GJUK’s høringssvar til handlekataloget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) sommeren i GJUK 
 
 
 
g) Ture i efteråret 
 
 
 
 
h) Sommer turene til Sverige og Holland 
 
 
 
 
 
 
 
 
I)klubprofilering – foldere m.v. (udleveres  
på mødet). 
 

Det ser også rigtig fint ud. Der er p.t. et overskud på kr. 79.000. 
Der er ikke betalt forsikring i 2012, men ellers er de fleste udgifter med. 
 
Høringssvar vedr. handlekataloget blev udarbejdet og fremsendt til kommunen den 15. 
augist. Høringssvaret er tidligere udsendt til bestyrelsen til godkendelse og senere til 
orientering. 
Hvordan det i øvrigt går med budgettet for 2013 og de foreslåede besparelser er der endnu 
ingen sikker viden om, da byrådet endnu ikke har behandlet budgettet eller indgået forlig 
om det. Det er dog indtrykket og den foreløbige vurdering, at der ikke er behov for at 
gennemføre store besparelsesrunder i denne omgang. Derfor er der ikke forventning om, 
at de forslag der er på klub- og SFO-området kommer i anvendelse. 
Der er offentligt møde om budgettet den 27. august kl. 19- 21 på Sølund(festsalen ) 
Indbydelse omdelt. 
 
Medarbejderne har endnu ikke evalueret og fulgt op på klubbens sommerperiode, herunder 
hvordan det er det er gået. Derfor afventer punktets behandling i bestyrelsen til næste 
møde. 
 
Klubben har tur til Heide Park i efterårsferien for ungdomsklubben. Derudover en række 
ture ud af huset for både mini- og juniorklubben, bl.a. til Mols. Der er også tur til 
Indefodboldstævnet i Lemvig den 3. november. Og allerede nu planlægges skitur i uge 7 til 
Rauland i Norge. 
 
Klubben har gennemført 2 vellykkede sommerture for henholdsvis juniorklubben og 
Ungdomsklubben. Turen for juniorklubben til Sverige havde deltagelse af 59 børn og 6 
medarbejdere. En meget vellykket tur, der også vejrmæssigt tilsmilede os. Klubben boede i 
fritidsgården på Öxnehaga i Huskvarna og dette samarbejde forløb også rigtig fint. Ingen 
sammenstød eller problemer med områdets børn og unge. Det var en meget positiv 
oplevelse.  
For ungdomsklubbens tur for 22 unge og 2 medarbejdere til Holland, forløb også rigtig fint. 
Der er god grund til at være meget tilfreds afviklingen af disse ture. 
 
3 foldere, én for hver klub blev omdelt. Disse foldere bliver brugt til markedsføring af 
klubben og omdeles på skolerne i de enkelte klasser. 
Taget til efterretning. 
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j) Tøseprojekt i juniorklubben 
 
 
 
 
 
 
k) Klublivet i øvrigt 
 
 
 
 
 
l) ændret kluborganisering(se bilag) 
 

 
Vi forsøger at starte et projekt op for pigerne, der handler om at få sat fokus på deres lyst 
og behov i forhold til dans, drama, teater og andre kreative udtryksformer. 
Vi har ”hyret” en drama uddannet klubmedarbejder til at komme i klubben hver mandag og 
”køre” projektet. Det starter primo september og varer året ud. 
Vi håber på den måde, dels at imødekomme flere pigers ønsker, men samtidig at udvikle 
og styrke pigernes mod, tolerance og samarbejdsevner. 
 
Der er meget ”gang” i klubben, her efter sommerferien. Rigtig flot og højt fremmøde og højt 
aktivitetsniveau. Der er også pænt fremmøde i ungdomsklubben. 
Det er vigtigt, at der sættes meget i gang, så børn og unge har noget at komme efter og får 
lyst til at komme og ikke mindst fortsætte med at komme, så vi kan sikre et højt medlemstal 
og dermed en god økonomi for klubben. 
 
Der er nu udarbejdet notater og beskrivelser af den nye kluborganisering, efter at 
lovgrundlaget er blevet ændret. Notatet beskriver ansvar og kompetence forhold. Det kan 
konstateres, at der reelt ikke sker ændringer i forhold til nu. 
Klubben som selvejende institution anfægtes heller ikke. 
Klublederne er indkaldt til møde med Fagsekretariatet for at ”få alle løse ender” på plads. 
 

3.Personale :  
Tilgang  
1.8.2012: Studerende Dennis Boelt 
1.8.2012Vikar Kirsten Siggaard  
Afgang: 31.8.2012:  Kirsten Andersen 
  5.8.20 Jesper Henriksen 

(jobtræning) 
 

 
 
Taget til efterretning. 
 
Kirsten Andersen har ikke ønsket at nogen officiel markering af hendes afgang her fra 
klubben. Personalet markerer hendes afgang mandag den 27. august om formiddagen. 
Her får hun overrakt kollegers gaver og desuden en gave fra klubben. 
 

4. Eventuelt.  
 

Intet fremført. 
 
Mødet afsluttet kl. 21,30 
Referent: Tage 

 
 


