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Bestyrelsens beretning 2016-2017
Den selvejende institution Galten Juniorog 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.
kan opretholde et acceptabelt niveau og
stadig er der, når ens barn eller unge igen
har brug for klubben.

GJUK’ bestyrelse april 2016—april 2017

Fra venstre: Kristian Løgstrup Amdisen(formand) Line Hørby Pedersen, Rasmus Wagner, Christina
Sekkelund, Susanne Hvass, Irvin Beckovic(medlemsrepræsentant og Peter Munk-Pedersen,
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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
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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.
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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 temaog aktivitetsuger og dagligt er klubbens
værksteder omdrejningspunkt for rigtig
mange børn.
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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 16
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.

7

Beretning for Miniklubben 2016/17
Miniklubben 2016/2017 tæller 50 medlemmer, fordelt på 2 klasser. En årgang der,
hver uge, møder talstærkt op. Det er aktive
børn, der gerne deltager i vore daglige tilbud, såsom værksteder, udendørs og indendørs spil og aktiviteter og ture ud af huset.
I dette skoleår, har vi ikke været engageret i
skole, som de to foregående år. Det har betydet at klubbens personale, hver dag, har
stået klar til at modtage børnene, når de
kom fra skole. Dermed har alle straks kunnet etablere en god kontakt til den enkelte
og grupper af børn.
På grund af besparelser, har vi været nødsaget til at afskedige 2 medarbejdere, hvilket
betyder at vores systue står ubemandet

hen. Derfor har det været vigtigt for os at
opretholde mulighed for kreativ udfoldelse i
hobby, hvilket en stor gruppe af Mini Klubbens piger, særligt har benyttet sig af. I starten af skoleåret, lavede vi kreativ aktivitet
udenfor og dermed fik nogle Miniklub drenge øje på mulighederne her.
Der er mange fra 3. årgang der ivrigt deltager i de forskellige daglige aktiviteter og de
mere sporadiske ture ud af huset. Både børnene og deres forældre accepterer fint at
en svømmetur eller en tur i Legelandet først
slutter kl. 17.30-18.00.
Året har budt på forskellige større arrangementer, som vore miniklubmedlemmer, ivrigt har deltaget i.
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En temauge med Gys og gru, hvor vi forberedte den årlige Halloweenfest for Junior
Klubben. Det er også en temauge vi vil gentage og videreudvikle. Her får Mini Klubmedlemmerne en fornemmelse af noget de
kan glæde sig til, når de kommer i JuniorKlub.
Vore juleforberedelser, som byder på fabrikation af gaver, julebazar og juleafslutning
med risengrød og julebanko/pakkespil, er
også noget der tiltaler vore yngste medlemmer.
I januar arrangerede vi igen i år, en overnatning i klubben for Mini Klubben. Vi startede
med at spise sammen og senere var der
”lagkagebygning”. Det var sjovt at høre en
flok 9-åriges overvejelser omkring lagkager,
og senere se og smage de færdige resultater.
I februar har vi, traditionen tro, afholdt fastelavnsfest, med ”middag” tøndeslagning,
konkurrencer og præmier for bedst udklædte. Det var en stor succes, med deltagelse af
omkring 40 glade børn fra 3. årgang.
Som det også er en gammel tradition, inviterer vi Mini Klubbens medlemmer på hyttetur i foråret. Nærmere bestemt, weekenden 21. – 23. april. Ligesom sidste år tager
vi i år til Strandgården i Hou oppe ved Hals.
Et stenkast fra havet.
Derudover kan vi se frem til en grillfest i
gården, som afslutning på Mini Klub året.
Her bliver der måske mulighed for at opleve
nogle af de børn, som Janus og Carsten har
haft i musik, udfolde deres musikalske kunnen.

Årsberetning juniorklubben
Vi kan se tilbage på et godt år, med mange
glade og aktive børn i juniorklubben.
Der har været stor aktivitet i hobbylokalet,
hvor mange børn har boltret sig de fleste
eftermiddage og det er blevet til flere gode
turer ud af huset, bl.a. til Søhøjlandet og
Legelandet og vi har også været på flere
fisketure.
Vores computerrum, har været meget populært og mange har taget deres egne tablets og computere med og siddet sammen
med kammeraterne og spillet. Nu er det
heldigvis ikke sådan, at børnene ”bare” sidder og spillere, for når der sidder en flok
rundt omkring bordene, er der meget socialt i det og snakken går om dette og hint.
Computerspil eller E-sport, er jo nu efterhånden også blevet anerkendt som en
sportsgren og det er måske noget vi skal
udvikle på i fremtiden.
Apropos computere, så har der været afholdt 3 Lan Partys i løbet af året. Her er der
blevet nørdet computere i 12 stive timer fra
kl. 9.00 – 21.00. Disse arrangementer har
været utrolig populære, med ca. 40 – 50
deltagere per gang og har både været for
juniorklubben og ungdomsklubben.
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mange torsdage, er blevet lavet våben,
skjolde og tøj. Det er også blevet til flere
ture, til store rollespil rundt i landet. Der er
mange færdigheder, man skal lære at besidde og vi ser denne aktivitet, som et stort
aktiv for klubben, hvor leg, læring, motion
og kreativitet, bliver kombineret til glæde
for de mange børn.

fysiske aktiviteter, står stadig højt på dagsorden i klubben og i den anledning, har vi i
sommerhalvåret haft flere turneringer på
vores multibane og et fast punkt i programmet, har været klatring om onsdagen.
Der er blevet lejet meget tik, ligesom det
især om aftenen, er blevet ”spillet” Capture
The flag, samt live counterstrike på udendørsarealerne og i klubben, ligesom flere
ture er gået til svømmehal og Legelandet.
Klubbens ramper i gården er også blevet
flittigt brugt til at kører på løbehjul, skateboard samt BMX cykler.
Med det fantastisk flotte nye skateanlæg på
Bytoften, er det dog forståeligt nok mindre
brugt nu og vi har derfor flere eftermiddage
haft turer til Bytoften.
Traditionen tro, var vi i november til fodboldstævne i Lemvig. Vi havde i år 2 hold
med fra juniorklubben
Fodboldstævnet, giver en super god mulighed for, at møde andre børn og unge fra
klubber fra hele landet og venskaber etableres.
I vinterhalvåret, har der været gang i klubbens sal, med leg om onsdagen og gang i
vores bordtennisborde de andre dage.
Rollespil er blomstret op i klubben, hvor der

Medlemmerne, har bakket godt op til de
fester, vi har afholdt i klubben. Julefesten
med pakkespil og fastelavnsfesten, var store hit og Halloweenfesten trak igen i år fulde huse. Især omkring Halloweenfesten, var
mange medlemmer aktive med at pynte op
og udtænke og passe spøgelseslabyrinten.
Det er skønt med så mange aktive børn, der
gerne vil være med til, at lave en god fest
for kammeraterne.
65 børn og 7 voksne, var med på klubbens
sommertur til Sverige. Denne gang gik turen til Markaryd i det sydlige Småland, hvor
vi boede på en lejrskole, ude i skoven. Det
var en noget anderledes tur end vi er vant
til, men det fungerede nu generelt godt,
selvom vi var meget plaget af myg og knot
og der var langt til den nærmeste iskiosk.
Tiden blev bl.a. brugt til, at gå på opdagelse
i skoven, til spil og hygge, samt ture til badeland, sommerlandet Tosselilla, indkøbstur til Helsingborg, samt fisketure til den
nærmeste å.
Tirsdag og torsdag aftner, har været mest
velbesøgte i den lyse tid, mens det kneb lidt
mere i vinterhalvåret. Fællespisning har været et stort hit, ligesom børnene generelt
har taget godt i mod de aktiviteter vi har
haft om aftenen.
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Årsberetning Ungdomsklubben

Ungdomsklubben, har det forgangne år været meget velbesøgt. Til vores store glæde,
har også mange fra 7. årgang været aktive i
klubben, ligesom der har været en god fordeling mellem piger og drenge på åbningsaftnerne. Mange er kommet forbi for, at
spille computere og snakke og hygge i cafeen, eller måske spille spil i køkkenet,
mens andre er kommet mere målrettet til
aktiviteter og arrangementer, det har tiltaget
dem.
Det har været utroligt populært med spontane konkurrencer, som på de unges foranledning er sat i gang. Det har f.eks. været blindsmagning, bibleg og andre udfordrerne opgaver.
Af velbesøgte arrangementer, kan nævnes
besøg af Sexualisterne, der unge til unge,
talte om sex og prævention.
Der blev igen lavet musicalprojekt i klubben, i samarbejde med Gyvelhøjskolen. 16
unge var involveret i stykket ”Afdeling
B46” og de trak fulde huse til flere forestillinger på skolen. Der blev øvet hver onsdag
fra januar til april, hvor stykker havde præmier. Vi mener at dette samarbejde er et

stort aktiv for både klubben og skolen og
ikke mindst de unge.
Dann Phaff instruerede stykket og Janus
Jensen stod for musikdelen.
I foråret, blev der oprettet et ungeteam på de
unges foranledning og det består nu af 5 unge fra ungdomsklubben og udgangspunktet
er, at der skal holdes møde en gang om måneden, hvor der skal snakkes om nye aktiviteter og ture mm. Det resulterede i en succesfuld fredag aften, som de unge helt selv
havde arrangeret, med en lækker 3 retters
menu og efterfølgende sjove og udfordrerne
holdkonkurrencer.
Her i foråret, har vi flere aftner, haft en
medarbejder stationeret ved Galten skatepark på Bytoften, hvor en del af vores medlemmer, forståeligt har holdt til.
Det blev også til forskellige udenlands ture i
løbet af året. Traditionen tro, var der skitur
til Rauland i vinterferien, som i år blev et
stort tilløbsstykke og derfor hurtigt blev
booket op. Det samme skete med ungdomsklubbens sommertur til Holland.
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Åbningstider:
Dag:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Søndag
•

Miniklub:

Juniorklub Juniorklub

Ungdomsklub:

14,00-17,15
14,00-17,15
14,00-17,15
14,00-17,15
14,00-17,00
Lukket

(4. klasse)
14,00-17,15
14,00-20,30
14,00-17,15
14,00-17,15
14,00-17,00
Lukket

16,30-22,15
Lukket
16,30-22,15
Lukket
Lukket
18,45-22,15

(5.-7. klasse)
14,00-19,30
14,00-20,30
14,00-19,30
14,00-21,00
14,00-17,00

Åbningstiderne for 7. klasse forudsætter at du er indmeldt i juniorklubben. Ellers kan du kun
komme i ungdomsklubbens åbningstid.
Der er mulighed for fællesspisning hver aften i klubben (dog ikke søndag)
Tilmelding senest kl. 16,00
Se i øvrigt månedsprogrammet på midtersiderne i bladet.

Den selvejende institution

Galten Junior- og Ungdomsklub
Syvtallet 8, 8464 Galten
Tlf. 87942320 Fax.: 87942323 mail;
gjuk@skanderborg.dk
Hjemmeside: www.gjuk.dk

Kontakt til miniklubben:
Afbud til miniklubben
Mail: gjuk@skanderborg.dk
87942324
Sms: 30537355

