
Referat cafestyregruppe møde d. 1 / 4 2014 
 
Hos Miriam – til stede var Gitte, Vinnie, Marianne og Marie  - og Miriam og Janne. 
Marie referant. 
 
3) Cafeen siden sidst: 

- Passerordningen ok. 
- Hjælp i køkkenet  
- Gitte kører ok, men hun har valgt ikke at tage hygienjekursus. 
- Thomas meget svingende i fremmøde for tiden – kommer nok ikke foreløbig. 
- Ny ’Jan’ kommer på 6-9 timer om ugen ( fra kommunen) 
- Status er på -1time ( som sidst) 
- Mobil-pay i cafeen – Gitte fremlægger forslag: 
- koster normalt 1000,- i oprettelse og 100,-/ året, 1% gebyr i transaktion, men lige 

nu er der en prøveperiode på ½ år. – Gitte undersøger nærmere detaljer, fx om 
kasseapparatet skal indstilles på ny, og hvad dette koster. 

-  
HUSK at cafeen i 2015 har 25 års jubilæum ( cafeen åbnede maj 1990) – det skal vi huske at 
markere til næste år! 
 
4) Evaluering fastelavn 2/3 kl 13. 
 Tidspunktet blev diskuteret: Nu ligger det mellem 13-15, men det bliver bemærket at 
 der ikke er mange ved de smås tønde – formentlig fordi de sover til middag. Der blev 
 dog også bemærket at det generelt er meget rost og velbesøgt, og at det passer rigtig 
 godt med bolle-spisnings-tidspunkt. Derfor holder vi fast i tidspunktet. 

- Der var bagt 90 boller, og solgt 74. 
- Slikposer – lavet 50 - uddelt 37.  
- så alt i alt en succes. 

 
5) Evaluering beboermøde d .... 

- Stort fremmøde, også af nye hoveder;-) 
- måske har det skyldtes flittig debat inden på facebook ( omkring  tårnet der gerne 

vil bruge af ubrugte midler fra legepladskontoen)  
- Alt blev godkendt på beboermødet – 
- Vinie bemærker dog at der var glemt at blive noteret en bankoindkomst, som 

siden er kommet ind på reguleringskonto i stedet, og dermed bragt i orden. 
 
6) Evaluering digitalt fællesmøde- for inviterede.  
Det gik fint. 
 
7) Fællesmøde d 3. april nævnes – men kan ikke evalueres, eftersom det ikke har foregået endnu. 
 
8) Forfatteraften d 23 / 4 – biblioteks arrangement.  

- Marie og Marianne står for at at sætte op og lave kaffe. 
- der laves evt opslag ? 
- usikkert endnu om Hyldeposten når at udkomme inden. 
- Der regnes med alt ml 50-100 besøgende. 
- kaffe og kage gratis, og placeres på bordene. 



- Øl, vand og vin sælges – og overskuddet beholdes 
 

9) Cafegården,  
- Istandsættelse – den starter ”når vejret er til det” 
- Gitte har undesøgt at der er beplantning i potterne og de skal derfor ikke 

beplantes. 
- Miriam køber blomster til altankasserne. 
- Gitte har undersøgt havemøbler – ikke nemt at finde det ønskede, uden at det er 

meget dyrt. Hvis ikke de nuværende kan repareres, så skal vi have penge fra 
beboerstyrelsen. 

- Grill, vi vil gerne have en flytbar ( som lænkes fast). Per fandt en til en rimelig 
pris, som Gitte kigger videre på. 

 
10) Skt. Hans ligger i år en mandag. (23/6) 

- Samme koncept som normalt: 
- Medbring kød til grill, køb billet til tilbehør ( Kartofler / salat / brød / ketchup / 

sennep) 
- Husk at billeter skal afleveres inden man får en tallerken udleveret, så vi undgår 

panikken fra sidste år. 
- Billetpriser: voksne 30, gæster 40;- Børn 15, børnegæster 20,- 
- Vinie, Marianne + Janne kan sætte op mm.- Og Lisbeth spørges om hun kan 

hjælpe til også. 
- Kage efter maden fungerede ikke sidste år – diskuteres om det evt skal gives ved 

bålet, eller om det evt kan være en pindis istedet. 
 
11) Andre aktiviteter 

Ølsmagning 
- Vi vil gentage ølsmagningen fra sidste år, efter forespørgsel. D. 3.OKT. 
- Miriam vil kigge efter en ekspert der kan fortælle! 

 Koncert 
- Mike Whellans koncert d 15 / 11 kl 21 -23 
- Mike + en musiker, de kommer selv med udstyr. Pris 10.500,- 

 Græskardag d. 3/6 fra kl 16 på Harry Potter legepladsen 
- Plantes ud efter ca 14 dage 

 Græskar fest / Hallowen d 2 november 13 - ?  
 
Næste møde var svært at finde dato for – derfor blev det først d 11 august hos Gitte kl 18. 
Næste næste møde d 18 November hos Marie kl 20 
Det bliver til 4 møder om året. 
  


