
Bestyrelsens beretning 2020 
 
Den selvejende institution Galten Junior- og Ungdomsklub laver stadig gode, daglige pædagogiske 
aktiviteter og er stadig et trygt og udviklende sted for byens børn og unge. 
 
Det har alligevel været et begivenhedsrigt år i GJUK. 
 
Vi oplever en daglig høj pædagogisk standard i GJUK, og det er en glædelig konstatering for GJUK’s 
bestyrelse! For det oplever vi på trods af den spareplan, der sidste år blev endeligt effektueret, for 
at håndtere det økonomiske misforhold der var mellem driftsforbrug og børnetal (budgetering). 
Det har været en hård periode for GJUK at komme igennem, men nu er planen godkendt centralt, 
effektueret i praksis og implementeret i vores daglige strukturer. Det har været en kæmpe og 
eksemplarisk indsats fra medarbejderne, som på trods, har formået at holde et højt pædagogisk 
niveau. 
 
Medlemstallet i klubben er desværre stadig ret lavt, og det sætter klubben under pres. Børnetallet 
(i klubbens aldersgrupper) er faldet de senere år og der udover er der en tendens til, at flere 
vælger klubben fra. Måske på grund af den længere skoledag. Klubben forsøger at skabe aktivitet 
og holde åbent på tidspunkter senere på dagen, netop for at kunne ”favne” bredere og have appel 
til flere. Det mener vi lykkes, men dog ikke nok til at medlemstallet er steget. 
Vi skal til stadighed forsøge at skabe et større ejerskab til klubben blandt forældrene. Der vil være 
perioder i børnenes liv, hvor de ikke har så meget brug for klubben som i andre. Vi vil, som de 
senere år, appellere til forældrene om at bakke op om klubben – også i disse perioder. Det er 
nødvendigt for at klubben kan opretholde et acceptabelt niveau og stadig er der, når ens barn/ung 
igen har brug for klubben. 
 
I årsberetningen de sidste år, beskrev vi i bestyrelsen dette: 
Bestyrelsen mener fortsat, at der, den længere skoledag til trods, er et stort behov for klubben 
som ”børnenes” eget sted, det sted hvor børnene og de unge – under trygge og velfungerende 
rammer – kan udvikle sig og trives med selvvalgte og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og 
med adgang til kvalificerede medarbejdere, der kan guide og bistå dem med at tackle de 
udfordringer de har og bidrage til at udvikle børnenes forskellige kompetencer. 
Vi mener derfor også det er vigtigt, at der er et godt og tæt samarbejde med skolen og øvrige 
aktører i børnenes liv, herunder ikke mindst forældrene. Vi mener det er en forudsætning for 
at sikre helhed og sammenhæng i børnenes liv. 
 
Dette er stadig både bestyrelse, ledelse og medarbejderes holdning og vi arbejder derfor 
kontinuerligt både på bestyrelsesplan og i praksis på, at dette sker både overordnet ifht strategier 
og retning, men i særdeleshed også i det daglige arbejde i og omkring GJUK. 
 
Samtidig har dette bestyrelsesår været året, hvor vi har ansat en ny leder i GJUK. pr. 1. August. 
Efter en god ansættelsesproces valgte vi, at ansætte Leif Jønsson. Leif har en meget stor erfaring 
med sig fra klublivet i Aarhus kommune, og vi er sikre på, at Leif er den helt rigtige for GJUK! 
Leif er i skrivende stund allerede godt i gang med sit arbejde og vi er sikre på, at han kan bringe en 
masse ny kvalitet ind i GJUKs arbejde både på ledelsesplan og i den pædagogiske praksis. 



 
En samlet bestyrelse vil gerne sige MANGE tak til alt personale, for en stor og kompetent indsats i 
det forgangne år! Det er en fornøjelse at opleve det engagement der bliver lagt for dagen hos 
personalet! 
Bestyrelsen vil også gerne sige tak for samarbejdet med GJUK’s Støttefond, som i det forgangne år 
har været en hjælp i arbejdet med at få GJUK’s spareplan til at lykkedes. De har bl.a. også været 
garant for at klubben har en bus, der kan bruges i det daglige arbejde. Det er således også 
Støttefonden der finansierer dette, bl.a. gennem sponsoraftaler med lokale virksomheder! 
 
Det er bestyrelsens mål, at GJUK også i næste års årsberetning, vil kunne beskrive en kompetent 
pædagogisk dagligdag med variererede pædagogiske aktiviteter, store som små, og vi vil til 
stadighed gøre vores til, at kvotienten af de medlemsberettigede børn og unge stiger således, at vi 
kan blive ved at have et godt, udviklende og trygt sted for byens børn og unge!  
 
På vegne af GJUKs bestyrelse 
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