Bestyrelsens beretning 2016-2017
Den selvejende institution Galten Junior- og ungdomsklub lever stadig – om end under
væsentligt ændrede vilkår end for blot få år siden.
Vi er glade for, at det blev besluttet, at GJUK skulle forblive selvstændig og selvejende og
bevare opgaven med 3. klasse i GJUK.
Klubben har indenfor de sidste år måttet afgive mere end 1 mio. af budgettet. Det skyldes dels
en generel kommunal besparelse, dels faldende børnetal og endelig at skolen ikke længere har
behov for at inddrage klubbens medarbejdere i den understøttende undervisning.
Det har haft den konsekvens, at vi har måttet sige farvel til personale, der har været ansat i
klubben igennem mange år. 2 medarbejdere blev afskediget pr. 30.6. 2016. Det har selvsagt
påvirket klubbens dagligdag og bredden i de daglige pædagogiske aktiviteter.
Imidlertid kan vi se, at klubbens økonomiske situation stadig ikke er bæredygtig, idet vi p.t.
bruger omkring 450.000 kr. mere end klubben oppebærer i indtægt. Derfor har bestyrelsen
også besluttet, at en ledig 30 timers stilling ikke skal genbesættes.
Men klubben og klubbens medarbejdere bliver ved, at bevare sit engagement og sin
involvering i byen og børnene og de unges liv. Det bliver med færre medarbejderkræfter – og
måske med flere bidrag fra frivillige kræfter. Det vil vi arbejde med, at finde gode og holdbare
løsninger på.
Medlemstallet i klubben er stadig pænt, men det er under pres. Børnetallet (i klubbens
aldersgrupper) falder de kommende år og desuden virker det desværre til, at der er en
tendens til, at flere vælger klubben fra. Måske på grund af den længere skoledag? Klubben
forsøger, at skabe aktiviteter og holde åbent på senere tidspunkter af dagen. Netop for at
kunne ”favne” bredere og have appel til flere. Det mener vi allerede nu, er lykkes i en vis
udstrækning.
Vi skal forsøge at skabe et større ejerskab blandt forældrene til klubben. Der vil være perioder
i børnenes liv, hvor de ikke har så meget brug for klubben som i andre. Vi vil appellere til
forældrene om at bakke op om klubben – også i disse perioder. Det er nemlig nødvendigt for
at klubben kan opretholde et acceptabelt niveau og stadig er der, når ens barn eller unge igen
har brug for klubben.

På bestyrelsesniveau har der siden sidste generalforsamling været en enkelt udskiftning.
Heine Olsen udtrådte af klubbens bestyrelse i maj måned sidste år. Hans suppleant Rasmus
Wagner indtrådte i hans sted.
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.
Lige præcis dette er et af klubben udviklingskontraktmål. Vi har dette mål i 2017, som bl.a.
lyder sådan her;
Sammenhæng og samarbejde mellem skole og klub
Det er målet at udvikle og udbygge samarbejdet mellem Gyvelhøjskolen og Galten Junior
ved at klubben bidrager til kontinuerlig undervisning i skolen og dels ved klubbens deltagelse
i skolens særlige projekter og aktiviteter, for at sikre helhed og sammenhæng i børnenes hele
liv.
Aktiviteter:
• Klubbens ledelse mødes med Gyvelhøjskolens ledelse med henblik på at udvikle og udbygge
samarbejde om børns og børnegruppers almene og særlige trivsel i skoledistriktet.
• Klubbens bestyrelse mødes med Gyvelhøjskolens bestyrelse med henblik på at udvikle og
udbygge samarbejde om børns og børnegruppers almene og særlige trivsel i skoledistriktet.
• Fortsat samarbejde om den traditionelle musical på skolen.
• Gjuk’s deltagelse i planlægning, afvikling og evaluering af Gyvelhøjskolens ”Trivsels-uge”, i
uge 17 år 2017.
• Gjuk’s deltagelse i planlægning, afvikling og evaluering af projektet; ”Vild med
Galten/Skovby”, august 2017.
Bestyrelsen har været involveret i organiseringen af Skateparken på Bytoften. Her er GJUK’s
bestyrelse den overordnede ansvarlige og under bestyrelsen er der nedsat et skateudvalg
bestående af bl.a. af forældre og unge samt én medarbejder fra GJUK og én fra Skovby
Mosegård. Et GJUK-bestyrelsesmedlem er også medlem af skateudvalget.
Bestyrelsen finder, at skateparken er en stor gave til byen og til byens børn og unge. Der har
været stor aktivitet siden den åbnede for brug tilbage i december 2016. Og nu venter vi på at
de sidste ting skal komme på plads, inden den officielle åbning den 6.-7. maj.
I Klubben opfatter vi også, at vi har et medansvar for, hvordan skateparken fungerer og
hvordan kulturen deromkring skabes og udvikles. Det er for klubben en slags matrikelløs
opgave, hvor vi kan prioritere medarbejderressourcer i en vis udstrækning. Også for at vise, at
selvom ens barn ikke kommer på klubbens egen matrikel, så er klubben stadig et
omdrejningspunkt for understøttelse af det gode børn og unge liv. Det bør få alle til at tænke
eller måske gentænke sin opfattelse af klubben og dens opgave.

GJUK er – på trods af alle udfordringerne - kvalitativt stadig et godt klubtilbud, der både
favner bredt, men også formår at lave specielle og mere målrettede aktiviteter og indsatser.
Klubben har et godt renommé.
Når vi ser på klubbens medlemstal må vi sige, at klubben stadig står rimelig stærkt i Galten.
Antal indmeldte er stadig højt. Vi kan dog godt mærke, at børnene er mere trætte og nogle
bruger klubben mindre end før. Der er også store forskelle fra klasse til klasse på, hvor mange
der er medlemmer i klubben.
Klubben har i 2016 år haft en gennemsnitligt antal indmeldte i MK på 61 børn og i
juniorklubben 182 børn.
Ungdomsklubben har pr. definition alle 7.-9. klasse i skoledistriktet som brugere, og de indgår
i klubbens medlemstal. Det er omkring 263 + unge fra andre skoledistrikter og unge, der har
afsluttet skolen.
Fremmødet i klubben er skiftende – ikke altid prangende. Men det hører med i billedet, at
åbningstiden strækker sig over længere tid i løbet af dagen og fremmødet er spredt ud som en
konsekvens, og derfor kan føles lavere end det er. Der organiseres fortsat en lang række ting i
klubben. Der arrangeres årligt flere tema- og aktivitetsuger og dagligt er klubbens værksteder
omdrejningspunkt for rigtig mange børn.
Klubben har også det seneste år afviklet mange ture i klubbens bus til svømmehal, skøjtehal,
legeland, bowling, lasermatic og andre ture.
Der afvikles også skitur i vinterferien og sommerture til henholdsvis Sverige og Holland for
junior- og ungdomsklubben. Disse ture er meget populære og giver et vældig godt bidrag til
sammenhold og venskaber blandt børnene og de unge på tværs af årgange og interesser.
Desuden er det et godt bidrag til klubbens inklusionsarbejde. Turen til Sverige i Sommerferien
for juniorklubben – med 65 børn var booket ud i løbet af 2 dage. Det var turen til Holland for
ungdomsklubben for 21 unge også.
Afslutningsvis vil bestyrelsen sige tak for et godt år i klubben og tak for et godt samarbejde
med ledelse og personale.
Men også en tak for samarbejdet med GJUK’s Støttefond, der bl.a. er 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!
Vi vil, på falderebet, igen opfordre til at forældrene bakker klubben op og sørger for at vi har
et tilbud til vores børn som dette også i fremtiden.

