HUK skriver ny historie !
Faktabox
Klubbens leder og personale er ansatte og bestyrelsen er frivillige forældre eller bare ildsjæle.
Klubber er som de fleste ungdomsklubber kommunalt støttet, men ikke kommunalt drevet.
Bestyrelsen for HUK har ansvaret for at holde øje med klubbens drift og økonomi.
Klubben vokser!
Hjortshøj Ungdomsklub, også kaldet HUK, blev etableret i 1995 og har således fejret 20 års
fødselsdag i år!
Klubben ligger naturskønt forenden af broen, tæt på Virupskolen, og er et aftentilbud til alle unge i
Hjortshøj og omegn fra 7- 9 klasse og unge indtil man fylder 18 år. Her mødes unge for at
snakke, spille musik, game, spille fodbold og hygge! Her ”hænger de ud”, og det gør de i et sundt
og omsorgsfuldt miljø med masser af mulighed for udvikling.
Hjortshøj Ungdomsklub har en lidt turbulent historie, med dalende medlemstal og få besøgene.
For to år siden var klubben faktisk lukningstruet, da man både stod uden klubleder og uden
bestyrelse. Takket være en målrettet indsats fra personalet og en helt ny bestyrelse, er kurven
vendt, og klubben har nu 80 medlemmer og ca. 40 besøgende hver aften - og der er flere
medlemmer på vej!
Mette Ellegaard, som er formand for bestyrelsen, er glad over at have været med til at sikre HUK’s
overlevelse. ”Det er en stor fornøjelse at komme på besøg i klubben, og mærke det liv der er.
Unge der nyder bare at være, bakket op af dygtige ansatte. Det giver så meget mening at de unge
er i klubben og ikke på et gadehjørne eller ude i mørket....Nogle af de ansatte er faktisk unge fra
byen der selv har gået i HUK engang....”
Hellere friskpresset juice end slik....
De unge bruger klubben til at slappe af i efter en lang skoledag, men har også mulighed for
deltage i mindre aktiviteter. Feks kan man bage kage, og efter at klubben også er begyndt at lave
friskpresset juice, er sliksalget halveret. Det svært at tro men ganske rigtigt!
I uge 42 tager alle der har lyst, på storbyferie i Berlin. Kim Mikkelsen som er klubleder fortæller:
”Da vi begyndte at snakke om denne tur, bookede vi kun plads til 20 unge, da vi tidligere har haft
svært ved at få flere med. Det blev vi så nød til at ændre, da vi pludselig stod med 40 unge der
ville med......”
”Vores anden store tur bliver i uge 7, hvor vi igen i år tager til Idre Fjäll i Norge. Vi har booket 30
pladser og regner med at pladserne bliver hurtigt fyldt op”.
”Dette skoleår vil også byde på en julefest og en sommerfest, og derudover vil der være to
overnatninger (forhåbentlig i Lystrupklubben)”, slutter Kim Mikkelsen.
De unge tager selv ansvar
Udover disse aktiviteter, har Klubben en ambassadørgruppe, bestående af seks unge fra klubben.
Disse unge er talerør for de andre unge, og hjælper personalets voksne med at få videregivet
information til eleverne på skolen. Ambassadørgruppen har også mulighed for at planlægge fester
for de andre unge, med hjælp fra personalet.

Forældreopbakning nødvendig
Pia Cisko som har været i bestyrelsen i 2 år siger: ”Selv i en lille by som Hjortshøj er der brug for
steder hvor de unge kan gå hen. Begge mine teenagedrenge har været medlem af HUK, og da
klubben for to år siden var lukningstruet, var jeg ikke i tvivl om, at jeg gerne ville levere et stykke
arbejde for at bevare dette unikke tilbud til vores unge i Hjortshøj. Min særlige indsats i
bestyrelsen har været at etablere en hjemmeside, således information om klubben blev mere
tilgængelig”.
”Frivilligt forældrearbejde i bestyrelsen er en nødvendighed, trods det vores unge er i en alder,
hvor vi er ved at slippe forældresamarbejdet med institutionerne” siger Mette Ellegaard som
Bestyrelsesforkvinde og opfordrer hermed til kommende bestyrelsesmedlemmer at deltage i de
gode møder ca 4-6 gange om året.
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Klubåbent mandag, onsdag og torsdag kl. 19-22
2 årlige udenlandsrejser om alt går vel
Mindst 2 årlige fester samt anden spas ved særlige lejligheder
Der er kommet nyt logo, større synlighed for byen, en hjemmeside og facebookside.
Ved indmeldse bliver der mulighed for at få en hoddie med logo.

