
 
 
Referat af caféstyregruppemødet d.12/8 2020 i caféen. 
 
 
Alle fra den nyvalgte caféstyregruppe var samlet til første møde med caféleder Pernille 
Brinck. 
Vi er Vinie Hansen, Lisbeth Wilson, Lise Nielsen, Vibeke Lange og Charlotte Cornelius. 
 

1. Valg af referent: Charlotte 
 

2. Godkendelse af dagsorden: godkendt med få små tilføjelser 
 

3. Velkommen til Pernille, herunder de første ugers introforløb 
 
Regnskab/unik 
En økonomisk medarbejder fra Bo-Vest skulle have hjulpet og sat Pernille ind i det 
regnskabssystem Bo-Vest benytter, men pga. Coronaregler var det ikke muligt at 
mødes. Jesper og Pernille har fået kikket på det, men der skal bruges noget tid på 
at blive sat godt ind i systemet. 
Efter mødet har Pernille besøgt caféen i Askerød og fået introduktion til 
regnskabsføringen af den erfarne caféleder der. 
Køkkenet og depoter 
Pernille har ryddet op på lageret. Det var nødvendigt at kassere ret meget. Hun 
laver en oversigt over nødvendige indkøb, og et bud på hvad udgiften vil blive. 
 Pernille laver også en oversigt over udgifter til andre indkøb som arbejdstøj, 
madboxe m.m. 
Alkoholbevilling er søgt 
Bestilling af varer 
Der plejer at komme varer tirsdag og torsdag. Det ville passe bedre for Pernille 
med mandag og onsdag. Pernille undersøger om Hørkram kan levere  de dage. 
Kasseapparat 
Desværre kender ingen i caféstyregruppen kasseapparatet særlig godt. Vi må 
spørge de erfarne passere ellers må vi hyre en konsulent. 
Pernilles mail, mobil og computer 
Pernilles arbejdsmobil mangler simkort. Er bestilt. Hun har fået computer. 
Netforbindelsen til computeren har desværre været meget ustabil. Der arbejdes på 
sagen. 
 
 

4. Udlejning og rengøring 
Der bliver gjort rent i caféen torsdag aften efter caféspisningen af den ansatte, som 
også gør rent efter udlejninger. Pernille giver hende besked om udlejninger. 
Vi bruger kontant betaling i forbindelse med depositum ved udlejning. Det ville 
være lettere med mobilpay, men det er ikke muligt at tilbagebetale via mobilpay. 
Vi undersøger om der kan findes en ordning. 
 

5. Åbning af caféen d. 18. august 



6. Menuoversigten for de kommende måneder sendes til Hyldeposten deadline 18/9. 
og på på hyldenet fremover. 
Tilmelding via Facebook pga. corona. Max 50 i caféen med afstand. 
Vi har jubilæumspriser resten af august. Underskud dækkes af aktivitetskontoen. 
35 kr. for voksne 20 kr. for børn, under 10 år gratis. 
For gæster er det den sædvanlige pris. 
Af den alm. pris på 43kr. går ca.de 35kr. til maden, resten dækker opvaskeløn, 
tøjvask, lys, servietter m.m. 
Vores opvasker Norah fortsætter både tirsdag og torsdag. 
Pernille skal ind på Hyldespjældets Facebook. 
Pernille laver nye passersedler. Torsdagspasserne skal fremover tage sig lidt af 
blomsterne og vande dem. Lisbeth skriver det på beskrivelsen af passeropgaver. 
Charlotte sørger for løbende nyindkøb af planter. 
Pernille trykker menusedler og gavekort til nyindflyttere. 
 

7. Opøserskema. Vi udfyldte de første måneder  
 

8. Planlægning af kommende arrangementer 
Vild med ord. Vi regner med, at det bliver 15.september. Lisbeth og Charlotte 
tager sig af det. Desværre blev det aflyst efter mødet. 
Andespil d.8. november. Pernille sørger for ænder. 
Julearrangement d.29. nov. Pernille køber ind og laver brunkagedej. 
Julebanko d. 6.december. Pernille køber vin og flæskestege. 
 

9. Næste møde 21/9 kl.11-13 Aktivitetskontoen bidrager med ost og frugt. 
 

10.Evt. 
Vinie cykler en lille rundtur med Pernille. Viser vej til nærmeste indkøbssteder. 
Vi vil gerne have fast spritdispenser sat op i caféen. 
På åbningsdagen kikker Vinie forbi cafe1en kl.12 og alle der kan møder ind kl.15. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


