Referat af cafèstyregruppemøde
13 August 2012 kl. 18.00
hos Gitte, Herstedøstervej 53
1. Godkendelse af dagsorden
2. Ny mødeindkalder og referent
3. Cafèen siden sidst:
- Passerliste
- Hjælp i køkkenet, herunder annoncering efter hyldeboer, der vil i aktivering
- Status +/- timer, herunder ferie
4. Halvårsregnskab for cafè og udlejning
5. Evaluering af loppemarked d. 17. juni og planlægning af d, 19. august
6. Evaluering af fernisering og skulpturfesten d, 2. juni, herunder regnskabet
7. Evaluering af sankt Hansaften
8. Planlægning af vinsmagning d. 7. september
9. Bankospil d. 9. september
10. Boligsocial konference d. 15. september
11. Nyt SF arrangement med Özlem Cekicd. 19. september
12. Suppleringsvalg til cafèstyregruppen på beboermødet d. 10. september
13. Kommende arrangementer: Bankospil 21. okt. + 11.nov. Loppemarked
d.16. Sept. Nytårskoncert d. 6. jan. 2013
14. Opøserskema medbringes på mødet
15. Stof til Hyldepost og hjemmeside
16. Eventuelt / meddelelser
17. Næste møde
ad 1) Godkendt
ad 2) Vinie laver mødeindkaldelse referat går på omgang. I dag Miriam
ad 3) Passerlisten på plads
Thomas vil gerne blive i Cafeèn i 3 måneder og vi hå¨ber på yderlige 3 måneder.En anden
hyldeboer har henvendt sig til Gitte ang. aktivering.
Ny opvasker som hedder Mikkel som på St. Torv
Gitte har afholdt 4 ugers ferie, har rest på 2 ½ uge. Gitte holder ferie i uge 42 (efterårsferien)
ad 4) halvårsregnskab jan.- juni 2012 (underskud 4.568,93kr.)
Nye priser i cafèen: Kr. 42.- 20.- 10.- gæstepriser: kr. 50.- 30.- 20.- Dessert kr. 17.ad 5) Loppemarkedet d. 17. juni ingen succes, vi solgte 4 boller caféen.
De næste to loppemarkeder er aflyst.
ad 6) Selve ferniseringen på plænen gik fint.Cafèen var fint besøgt om eftermiddagen. Da det
var meget koldt om aftenen var der en del som ikke kom selvom de havde købt billetter
til middagen, det var ganske heldigt, da der ikke ville være mad nok. Maden blev leveret af
Grill Cartering.
Vinie vil foreslå afdelingsbestyrelsen at overskudet overgår til cafèen, da Gittes timer ikke er
indregnet.
Tirsdag d. 9. oktober kl 19.00 middag for de frivillige som deltog ved
skulpturferniseringen.
Der bliver lavet lister over deltagere. Vinie laver invitation.
ad 7) Sankt Hansaften deltog ca. 35 ved fællesspisningen. Det fungerede godt med cafèens
levering af to forskellige salater, kartofler og kage. Kødet til grillen medbragte man selv.
Billetterne
blev solgt til kr. 25.-

ad 8) Vinie har sat plakater op om vinsmagning d.7. Sept. Prisen er kr. 100.- pr. person og
kr. 150.- for folk udefra. For gennemførelsen skal minimum 20 personer deltage. Billetter
sælges til og med 31. august med liste over hvem der køber. Det foregår i cafèen kl. 20.00
Menuen vil være: Ost, pølse og brød.
Vi mødes i cafèen kl.18.30
ad 9) Bankospillet d. 9. september må Victoria og Diano selv klare, også at finde en ny opråber.
ad10) Ved Boligkonferencen d.15. September, kan vi deltage med 1-2 personer hvis nogen kan
eller har lyst. Giv besked til Vinie senest søndag den 19/8.
ad 11) Arrangementet med Özlem Celik d. 19. september. Janne og nyvalgte vil hjælpes ad
med kaffebrygningen o.s.v. Vinie spørger Ann Date om hun også vil hjælpe, da hun har
kontakten til SF. Efterfølgende er der gået fejl af datoerne, så de finder et andet sted at
holde arrangementet.
ad 12) På beboermødet d. 10. september skal der vælges to nye til cafèstyregruppen da Grete
Steensen ønsker at udtræde.
Foreslået er: Marie Snebang og Marianne Grøn
ad 13) Kommende arrangementer: Bankospil d. 21. okt., Julebanko d. 2. dec., Nytårskoncert d.6.
Jan. 2013.
ad 14) Datoer og navne er lagt på skemaet.
ad 15) Deadline d. 17. august på Hyldeposten.
De nye priser i cafèen er gældende fra oktober.
Vinie skriver om Özlem Celik og festen for frivillige hjælpere.
ad 16) Kan cafèen benyttes til f.eks. Julemandens værksted og en form for spillecafè på
dage uden udlejning? Spændende, det må der arbejdes videre på.
Kommende aktiviteter er på som punkt på næste møde d. 25. september.
ad 17) Næste møde d. 25. september kl.20.00 hos Miriam Åleslippen 57.
Referent: Miriam

