Referat af generalforsamling den 26. april 2011

Valg af dirigent: Dennis Larsen blev valgt
Valg af to stemmetællere: Blev udsat og blev senere ikke relevant.
Formandens beretning: Henriette Wæhrens aflagde beretning på bestyrelsens vegne. (se
nedenfor)
Under dette punkt redegjorde Tage desuden for det daglige pædagogiske arbejde, arbejdet med
kontraktmål, samarbejdet i distriktet m.v.
Godkendelse af det reviderede regnskab for 2010: Tage gennemgik og det blev godkendt.
Behandling af indkomne forslag: Der var indkommet et forslag om at forbyde børnene og de unge
at medbringe slik, chips og sodavand i klubben. Det blev diskuteret, og konklusionen var, at tage
emnet op med børn og forældre, og forsøger at påvirke dem til en sund livsstil.
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter: Rikke Stræde Frandsen og Lasse Ilsø blev
genvalgt. Suppleant for Rikke blev Lars Mikkelsen og for Lasse blev det Morten Eriksen.
Eventuelt: Intet

Bestyrelsensberetning for året 2010/11
2010 har budt på store udfordringer for GJUK, de ansatte og bestyrelsen. Vi kan nu se tilbage på året der er
gået og glæde os over, at klubben stadig er en selvejende institution under dagtilbudsloven, med de
muligheder det giver for at skabe en levende klub og et fantastisk fristed for byens børn og unge, hvor de
kan komme fra 3. klasse til de fylder 18 år.
Som bestyrelsen skrev i høringssvaret til Skanderborg Kommune oplever vi kvalificerede og engagerede
pædagoger og klubmedarbejdere, med personligt kendskab til hvert enkelt ungt menneske, der sørger for
at inkludere børnene og de unge i meningsfulde fællesskaber på tværs af alder og skoleklasser. De yder et
vigtigt og værdifuldt bidrag til at selvstændiggøre og ansvarliggøre børnene og de unge. De er kort sagt
medvirkende til at skabe ”hele mennesker”.
Det var med stor bekymring, vi den 15. juni modtog Skanderborg Kommunes budgetforslag for 2011. Af de
fremsatte forslag var undervisnings- og børneudvalgets forslag det mest drastiske, hvor konsekvensen ville
være en nedlægning af klubben, som vi kender den i dag. Tilbage ville være en SFO2 for 3. og 4. klasse
hjemmehørende under folkeskoleloven og med skolelederen som kontraktholder.
Det blev på bestyrelsesmødet i juni diskuteret, hvordan vi skulle gribe sagen an og der blev efterfølgende
udsendt information til forældrene med opfordring til at give deres mening til kende.
Opfordringen blev taget op og der blev skrevet mange høringssvar på Skanderborg Kommunes hjemmeside
samt læserbreve i Galten Folkeblad.
Oprindeligt var det bestyrelsens mening, at invitere forældre og politikere til et debatmøde i klubben i
august måned, men begivenhederne tog en anden drejning. Den 13. juli blev bestyrelserne for GJUK og
Skovby Mosegård indkaldt til møde af ”Støttegruppen til bevarelse af klubberne i Galten/Skovby”, som var
startet af en forældregruppe fra Skovby Mosegård. Planen lå klar! Hvis vi ville have politikkerne i
Skanderborg Kommune i tale, skulle det ikke gå stille for sig. De ca. 40 fremmødte forældre, her i blandt
bestyrelsesmedlemmer for de 2 klubber, fordelte sig i arbejdsgrupper for hhv. intern- og
eksternkommunikation.

Kort fortalt blev der arbejdet intenst i støtteforeningen og ude i klubberne sommeren over. Børnene og de
unge skrev høringssvar, som de afleverede på rådhuset til borgmesteren. Der blev skrevet
pressemeddelelser, indsamlet sponsorstøtte, lavet bannere, opslag, annoncer, støtteerklæringer og
indsamlet underskrifter blandt borgerne og de forretnings-/erhvervsdrivende i Galten og Skovby, ca. 2.000 i
alt. Kulminationen på alle forberedelserne fandt sted den 26. august i Galten Hallen, hvor ca. 700 borgere
var mødt op til debataften. 9 lokalpolitikere med borgmester Jørgen Gaarde i spidsen havde sagt ja til
invitationen. Aftenen blev en succes. Der var en god debat og alle parter blev hørt og fik fremført deres
synspunkter. Vi måtte nu afvente resultatet af kommunens forestående budgetseminar. Den 16. september
blev der afholdt offentligt budgetmøde i Skanderborg hvor det stod klart at klubberne ville bestå under
deres nuværende lovgrundlag, dog med den udfordring at skulle spare ca. 7% på budgettet for 2011.

Jeg vil på bestyrelsens vegne gerne takke alle på Skovby Mosegård og i Støttegruppen for det gode
samarbejde, støtten og opbakningen i kampen for klubbernes bevarelse.
Som det fremgår af sidste års beretning er klubben i den gunstige situation, at den har en sund økonomi.
Dels pga. tidligere års høje medlemstal og de ekstra resurser klubben fik tildelt i forbindelse med
kommunens harmonisering på klubområdet. Kommunen har ligeledes besluttet at tilbagebetale en tvungen
opsparing samt give et indfasningsbeløb således at besparelsen ikke gennemføres fuldt ud i 2011. På den
baggrund er det besluttet, indtil videre, ikke at foretage reduktioner i medarbejderstaben. Det er dog
vigtigt for klubben at fastholde medlemstallet for at kunne overholde budgettet. Klubbens ledelse og
bestyrelse vil fremover følge situationen nøje.
Tilbage i 2009 blev det besluttet at nogle af de opsparede midler skulle bruges til en større renovering og
omforandring af stueetagen i klubben, således at indgang, bar og computerrum samlet blev et lyst, åbent
og mere indbydende rum og resultatet må siges at leve helt op til forventningerne. Projektet blev
påbegyndt i foråret og blev afsluttet i oktober 2010.
Kontraktmålene mellem GJUK og Skanderborg Kommune havde i 2010 fokus på rummelighed, inklusion og
relationer. I 2011 er fokus på sund livsstil i forhold til motion, kost, rygning, alkohol og social trivsel. Fælles
for begge år er kontraktmålene for udvikling af distriktssamarbejdet. Her er sloganet ”Galten-Skovby – hvor
det gode liv leves” den røde tråd i arbejdet med aktiviteter og projekter, der understøtter at skabe et godt
liv for børn og unge.
Den årlige temadag for klubbens personale, hvor bestyrelsen også deltager, blev afholdt den 6. marts 2010
og havde trivsel på arbejdspladsen som tema. Vi havde en god og udbytterig dag.
Den netop afholdte temadag den 5. marts 2011 havde sundhed på programmet og dagens foredrag ”Børns
sundhed – jeres ansvar” vil blive brugt som inspiration til det videre arbejde med kontraktmålene.
I maj 2010 blev der afholdt Dialogmøde med Undervisnings- og Børneudvalget vedr. de fremtidige
udfordringer indenfor klubområdet.
I november fandt det årlige fællesmøde med GJUK’s Støttefond sted. Fonden var på udkik efter en ny bus,
der både havde den rigtige størrelse, opfyldte miljøkravene og lå inden for fondens økonomiske formåen.
Bussen blev fundet i januar, den er blevet synet og er nu klar til at køre for klubbens medlemmer.
I december blev der afholdt Lokalrådsmøde hvor SSP-konsulenterne gennemgik den store ungeprofil
undersøgelse fra Syd Østjyllands politikreds. Her ligger Skanderborg Kommune rigtig flot med lav
kriminalitet blandt børn og unge. Årsagen hertil skal måske findes i det forebyggende arbejde og
klubbernes tilstedeværelse.

Klubbladet der tidligere udkom en gang om måneden, bortset fra sommermånederne, er fra og med
december nummeret 2010 overgået til at indeholde 2 måneders program og udkommer nu hver anden
måned. Klubben ønsker fremover i højere grad at informere via klubbens hjemmeside www.gjuk.dk. Det
giver en mindre besparelse på budgettet og skåner samtidig miljøet.

I januar fik bestyrelsen et nyt medlem. Daniel Overballe afløser Mads O. Petersen som repræsentant for
klubbens medlemmer. Vi byder Daniel velkommen i bestyrelsen og siger samtidig tak til Mads for hans gode
humør, ærlige meninger og store indsats.

Galten, den 26. april 2011
På bestyrelsens vegne
Henriette Wæhrens

Lederens mundtlige beretning 2011 på generalforsamling.
Vi har haft et klub år i 2010, der har været særdeles aktivt, med mange indmeldte børn og med mange
aktiviteter.
interview med alle medlemmer og desuden nu som led i vores kontraktmål om sundhed.
(trivsel og rummelighed, inklusion, sundhed)
Vi laver stadig klubblad, men nu kun hver anden måned.
Her offentliggøres programmet informationer, der er relevante og desuden korte beskrivelser.
Vi har en lang række årligt ilbagevendende aktiviteter, sommerture, byfest, Stenbjerg,
Sæbekasseløb, Klubbernes Dag, Klubgames, overnatning i klubben, Net Party og meget mere.
- Så har vi ugentligt Galten Hallen og næsten dagligt planlagte aktiviteter og sport på Multibanen og
det det grønne område.
- Vi har et hus med mange forskellige muligher for udfoldelse og kreative aktiviteter og og det bruges
i stor udstrækning
Vi har udbygget samarbejdet med skolen og de øvrige aktører i skoledistriktet.
-

Vi har også konkrete samarbejder om f.eks. musical og andet.
Vi har nu lavet et fælles kontrakt mål, som vi vil forsøge at omsætte hver for sig og i fællesskab
”Galten hvor det gode liv leves”.
Vi forsøger (fungerer rigtig fint for 3. årgang, men der er noget tilbage at ønske for de øvrige årgange) at få
etableret teamsamarbejde med skolens lærere.
Med det formål at koordinere, skabe sammenhæng og helhed, men ikke ensartedhed, snarere
forskellighed, fordi vi her her hylder, at dette er børnenes og de unges sted, der ikke er en del af deres
skole.

Medlemstallet i GJUK de sidste 5 år
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59
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60
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123
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131
152
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98
131
149
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145
128
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97
131
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60
53
60
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132
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110
95
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93
132
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53
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57
124
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124
114
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46
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57
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102
93
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137
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94
122
57
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122
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98
95
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49
55
58
67
73
151
156
141
154
180
112
123
148
159
206
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110
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139
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137
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59
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159
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58
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133
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104
135
149
161
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57,58
61,67
58,92
69,67
66,67
133,92
144,00
134,67
132,75
160,42
107,83
110,58
139,42
150,83
187,00

Gnms. 5 år

62,90

141,15

139,13

Kontraktmål:
Kontraktholder har i 2010 løbende fokus på at følge op på disse kontraktmål:
Inklusion i praksis i pædagogiske miljøer
Kontraktmål
I Skanderborg Kommune skal rummelighed, inklusion og relationer være den overordnede tilgang
i det pædagogiske arbejde.

Målet er, at der arbejdes systematisk med udvikling af de pædagogiske miljøer.

Opfølgning
GJUK arbejder med følgende succeskriterier:









Der er tilrettelagt og gennemført aktiviteter og arrangementer, der bringer børnene
sammen i et forpligtende og hensyntagende forløb.
Børnene og de unge er imødekommende og tolerante og skaber plads til alle!
Der er støtte og vejledning til børn med særligt behov, så de kan indgå i sociale relationer
og fungere i fællesskabet.
Børn og unges selvværd og selvtillid er fremmet gennem succesoplevelser
Børn med særlige behov har en særlig kontaktperson, der regelmæssigt har samvær og
samtale med den unge
Der er sat fokus på behovet for rummelighed, tolerance og inklusion i samarbejde med
forældrene
Der er arbejdet bevidst med konfliktløsning i en anerkendende pædagogisk tilgang.
Klubbens medarbejdere er så vidt muligt efteruddannet

Udvikling af distriktssamarbejdet - ”Galten-Skovby - hvor det gode liv leves”
Kontraktmål
Distriktteamet er optaget af at forholde sig til og lægge indhold i denne sætning, specifikt i forhold
til børn og unge i Galten. Logoet er nyt i bybilledet, og vi er blevet nysgerrige på hvor dette
udsagn stammer fra, og vil debattere det i teamet. Vi vælger at se sætningen som en meget klar
forlængelse af målsætningen i Skanderborg Kommune om en sammenhængende børne- og
ungdomspolitik og vil derfor i det kommende år arbejde med afklaring om og indhold i, hvad det
betyder for os, at Galten er et sted, hvor det gode liv leves.

Gennem dette arbejde kan vi udbygge fællesskabet i distriktet gennem en dialog om, hvad der
forstås ved det gode liv, og hvilke muligheder vi har for at være medskabere af vilkårene for at
leve det gode liv.

Vi tænker det som et 3-årigt kontraktmål, hvor år 1 er afsøgning af det eksisterende ”gode liv”.

Kontraktmål
At undersøge distriktet for de gode eksempler på hvor det gode liv leves (2010)
At beskrive tiltag der fremmer ”det gode liv” i Galten (2010)
At videreudvikle det tætte samarbejde i distriktet med fokus på overgange, så det sikres,
at alle børn får optimale udviklingsvilkår. (2010)
· At udvikle metoder til den gode sagsbehandling så arbejdsgange rettes direkte mod
løsninger og så den opleves ikke bureaukratisk (kommende)
· At opdyrke relationer til såvel offentlige som private organisationer og foreninger i Galten,
så et samarbejde hjælper os mod det fælles mål. (kommende år)
Opfølgning
·
·
·

Succeskriterier
·
·
·
·

Det skal være konstaterbart, at undersøgelsen af eksempler på det gode liv er foretaget
Udvalgte sagsbehandlinger skal følges op af evaluering f.eks. ved hjælp af SMTTEmodellen
Beskrivelsen af overgange skal opleves anvendt i distriktet
Ved årets slutning (oktober/november 2010) samles erfaringer sammen med henblik på at
definere indsatsområde for det gode liv i 2011

Opsøgende arbejde
Kontraktmål
Målet er, at:



Synliggøre klubarbejdet og udvikle samarbejdsrelationerne i lokalområdet.
Der fortsat arbejdes med en udviklingsplan, der har fokus på opsøgende arbejde i forhold
til udsatte børn og unge.

Der kan indgås dialog med SSP om opkvalificering af medarbejdere i forhold til det opsøgende
arbejde.
Opfølgning
GJUK følger op på målet ved, at GJUK kan fremvise en udviklingsplan, der dokumenterer de
tiltag, der er iværksat med henblik på at sætte fokus på det opsøgende arbejde.

Nedbringelse af sygefravær
Kontraktmål

Byrådets service - og kvalitetsmål om nedbringelse af sygefraværet skal omsættes i praksis på
decentralt niveau blandt andet via kontraktholders implementering af Personalepolitikken i
Skanderborg Kommune og via kontraktholders særlige fokus på sygefraværet.
Opfølgning
Leder og medarbejdere drøfter, hvorledes sundhed og fremmøde på arbejdspladsen kan
fremmes endnu mere. Drøftelserne sker med udgangspunkt i erfaringer med implementeringen af
Personalepolitkken i Skanderborg Kommune og data for sygefraværet. Sundhed og fremmøde
kan herudover være et tema i Lærings- og kontraktdialogen ultimo 2010.

5. BUDGET

§11. Kontraktholders nettobudget er beregnet ud fra 135 børn i fritidsklubben og 179 børn og unge
i ungdomsklubben. Eventuelle efterreguleringer vil ske i overensstemmelse med budgettildelingsmodellen i det omfang, det faktiske antal afviger fra det forudsatte. Kontraktholders nettobudget er
incl. kontraktholders løn.

Kontraktholder

Nettobudget 2010

Gjuk Fritidsklub

2.997.000 kr.

Gjuk Ungdomsklub

616.000 kr.

Kontraktholder kan i årets løb frit disponere inden for nettorammen. Husleje/leasing af ejendom og
udvendig vedligeholdelse er uden for nettorammen.

Arbejdet med klubbens værdier:
Engagement
Fællesskab
Mangfoldighed
Mod
Ordentlighed
Åbenhed

Vi er kommet nogenlunde igennem krisen og kan klare os indtil videre, selvom børnetallet falder lidt nu.
Beretning miniklubben 2010
2010 er det år der har været flest medlemmer i miniklubben. Det betyder selvfølgeligt, at de fylder meget i
huset og udenfor, og at de sætter deres præg på hverdagen i klubben. Det er en meget aktiv årgang, som
gerne deltager i turneringer, spil og værkstedsaktiviteter. Vi har de seneste år fået et rigtigt fint samarbejde
med lærerne på 3. årgang på Gyvelhøjskolen. Vi mødes 2 gange årligt og snakker om børnenes trivsel, det
betyder, at vi lærer hinanden at kende, og derfor har lettere ved at tage kontakt, hvis der er problemer. I
efteråret snakker vi også med alle medlemmer i miniklubben om, hvordan de befinder sig i klubben, og
fortæller lidt om medlemsindflydelse.
Af aktiviteter i året kan nævnes:
Fastelavnsfest med mange fine udklædninger.
Sæbekasseløb på Bytoften, hvor vi vandt over Stjær.
Weekendtur med 20 medlemmer.
Afslutningsfest med rigtig mange mennesker i gården og underholdning med musik og gøgl.
Klubgames, hvor vi dystede mod Stjær, Skovby og Herskind i 6 discipliner.
Julebasar med bankospil og tryllekunstner.
Desværre var vi ikke til festuge i Aarhus i 2010, da de to arrangementer, vi plejer at tage ind til, var slettet af
programmet. Det var ”Natur i teltet” og Cirkus Charlie.
Der har været månedlige ture til Søhøjlandet og bussen har været fyldt de fleste gange, og vi har også haft
nogle ture til Legeland Aarhus.
Trivsel og plads til alle er højt prioriteret i klubben, så det arbejder vi dagligt med.

Årsberetning fra juniorklubben 2010
I det forgangne år, har der været et godt og stabilt fremmøde i juniorklubben og medlemmerne
har været gode til, at tilmelde sig de forskellige ture vi har haft ud af huset, som f.eks.
svømmeture, fisketure, legeland, kanoture og skøjteture.
Der har de fleste eftermiddage, været stor aktivitet i klubbens forskellige værksteder. Børnene er
blevet udfordret på det kreative område og mange gode snakke og relationer er opstået rundt
omkring borderne.
Flere har også været inde omkring musikrummet og resultatet af det, kunne man bl.a. høre til
scenen er jeres på Bytoften onsdag d. 26. maj og i klubbens telt til den årlige byfest.
Vi er meget opmærksomme på, at børnene for bevæget sig og spiser sundt og på det område har
vi haft forskellige tiltag.

Her i foråret er vi bl.a. i gang med, at interviewe alle børnene i juniorklubben om sundhed og
motion for, at målrette nogle aktiviteter for dem der ikke er aktive i sportsforeningen eller dyrker
motion i andre sammenhænge.
Dette er noget, vi følger op på her i efteråret.
Ca. 20 – 25 medlemmer er mødt op i hallen hver tirsdag, hvor der for det meste er blevet spillet
fodbold og der har flere gange om ugen været arrangeret forskellige aktiviteter på multibanen.
Her i vinter, har et af de helt store hit været, at spille ”rundt om bordet” i salen. Det har været
rigtig godt, fordi det har foregået helt på tværs af alderstrin og kunnen.
4 hold var med til det traditionsrige fodboldstævne i Lemvig, hvor der blev kæmpet for klubben.
Der kommer fortsat mange torsdag aften, hvor især mange fra 7 klasse har slået sig løs. Til
fællesspisningen, har der hver torsdag været mellem 20 – 30 sultne medlemmer.
Der har de forskellige aftner, været programsat aktiviteter, som f.eks. film, konkurrencer og
dansetorsdag.
Ikke mindre end 67 børn, var med på klubbens sommertur til Jönköping i Sverige. Det var ny
deltagerrekord og det kan lyde af mange og det var det også, men børnene var utrolig gode til, at
tage hensyn til hinanden og alle havde en god tur, hvor der blev skabt mange gode relationer.
Vejret var fantastisk og der blev leget og spillet bold, med de svenske børn som boede i området
og vi var på flere forskellige ture ud i sommerlandet.
Berening fra Ungdomksklubben 2010
Vi kan glæde os over, at rigtig mange har benyttet sig af muligheden for, at komme i
ungdomsklubben.
Henover efteråret, vinteren og foråret har fremmødet været meget flot og der har været en god
aldersspredning.
Vi kan også glæde os over, at rigtig mange piger er begyndt at komme i klubben, dem har vi ellers i
perioder haft svært ved at tiltrække.
Mange kommer for, at mødes med kammeraterne og bl.a. hænge ud foran computerne, over et
slag bordtennis, eller i vores nye cafémiljø i underetagen.
De unge, har bl.a. brugt klubbens medarbejdere til snakke når noget har gået dem på og til, at
hjælpe med at finde løsninger på forskellige problemer i hverdagen.
Der har været fin tilslutning, til de forskellige programsatte aktiviteter som er foregået i klubben
og især Fist of GJUK, forskellige konkurrencer og styrketræning har været populære, men der er da
også blevet nørklet lidt i værkstederne.
Bowling og svømmeture, har dog været en mindre succes – det har i det hele taget været svært, at
lokke medlemmerne ud af huset til aktiviteter om aftenen.
Vi kan konstatere, at fællesspisningen mandag og onsdag stadigvæk er meget populær og helt
sikkert er kommet for at blive.
I årets løb, har der været afholdt forskellige debataftner og et af de emner der kunne fylde salen,
var da vi havde besøg af sexualisterne, hvor der bl.a. blev snakket om kærester, prævention og
sexsygdomme.

Ungdomsklubben har været på flere udlandsture i det forløbne år. Sommerturen gik til Heidepark i
Tyskland og videre til Holland, hvor Amsterdam bl.a. blev besøgt.
I efteråret var der weekendtur ligeledes til Heidepark og denne gang var mange fra 7 klasser med.
I vinterferien var klubben traditionen tro på skitur til Rauland i Norge.
Fælles for turene har været, at de har været utroligt populære og der dermed har været rift om
pladserne.
Klubben deltog også i år i et musicalprojekt sammen med Gyvelhøjskolen.
Der blev øvet i klubben hver søndag aften, samt et par weekender og stykket havde premiere på
skolen d. 6. april.
Stykket som i år hed ”Ensomhed og ondskab” involverede 23 unge fra 7 – 9 klasse og blev
instrueret af Stine Guldborg fra Filuren.

