
Referat fra cafèstyregruppens møde den 16. februar 2022

Til stede: Vibeke Lange, Liv Simonsen, Lisbeth Wilson, Vine Hansen og Helle Aagaard
Finnich.

Afbud: Charlotte Cornelius

1. Referent: Lisbeth Wilson
2. Tilføjelser til dagsorden under punkt 3. Økolog og Plakat til cafeen.

Resten godkendt.
3. Cafeen siden sidst.
1. Åbningsdag: Der var godt besøgt, 46 med børn. Stemningen var god, det

virkede som om, folk havde glædet sig og havde god tid til at snakke og hygge.
Stor tilfredshed med mad og fremmøde.

Kasseapparat: Helle har været i kontakt med en forhandler i Ballerup. Vinie,
Helle og Heidi arrangerer et møde og finder ud af om det dækker cafeens
behov.

Indkøb: Helle har lavet en aftale med Brugsen i Vestcentret. Hun henter selv
varerne.
Hun har også fået et kort til Inco, hvor hun vil købe nogle vare.
Lisbeth står for indkøb af øl – vin og vand.

Opvasker: Filippa starter som ny opvasker.
Rengøring: Laila hjælper med rengøring, så vidt det er muligt, indtil vi får
ansat en ny. Der bliver sat annoncen i Hyldeposten og Albertslund posten.

Flexjop: Helle har kontaktet kommunen og har aftalt møde med kontakt-
personen vedr. afklaringsforløb.
Passerlisten: Charlotte og Lisbeth følger op på passerlisten. Helle skal have alle
passer på sin telefon i en samlet gruppe.

Menuplan til HP marts - april: Godkendt med lille ændring.
Vi besluttede at dele dem ud i seniorer boligerne på den gamle Hjørnegrund.



Udlejningen: Der er gang i udlejningen, mange har ventet på at de kunne feste
igen. Helle får det samlet overblik med Heidi
Hyldenet.dk: Helle og redaktør Henrik Hansen har mødtes.

Økologi: Vi Køber så meget som muligt økologisk
Plakat til cafèen: Lisbeth snakker med udstillere fra cafeen om de skulle have
lyst til at lave en iøjnefaldende plakat til cafeen. Plakaten skal  udenfor.

4. Fastelavn den 27. februar.
Hvem hjælper: Vinie, Vibeke, Lisbeth, Charlotte og muligvis Liv. Vi mødes
11.30.
Helle laver fastelavnsboller, godteposerne er lavet.
Helle køber Coco m.m. ind.
Tønder, kroner og fastelavnsris er købt.

5. Vi holder møde om Verdensmålene den 2. marts kl. 10-12.

6. Regnskab for cafe og Udlejning 2021. Vinie gennemgik regnskabet for begge
grupper. I cafeen er der et overskud på 2.313 og i Udlejningen er der et
overskud på 7.513.
Priser i Cafeen. Vi besluttede at hæve priserne. Hyldebeboere skal betale 45
kr. voksne børn 7- 14 år, 22 kr. børn 3-6 år 15 kr. børn fra o-3 er gratis. Gæster
vil koste 55 kr. for voksne, 33 kr. for børn mellem 7 og 14. Mellem 3 og 6, 33 kr.
Det er stadig gratis for børn mellem 0 og 3.
Vi fastholder de resterende priser i cafeen.
Hvis nogle ønsker smør til der bolle, kan de få det.

7. Beboermøde den 30 marts. Beretningen er godkendt.

8. Punkter til kommende cafemøder. Mødetiderne ændres til 11 – 13

9. Mødeplan. Den 23. marts – 27 april 18 maj.

10.Evt. Jimmy kører sække med tomme dåser hjem til Vibekes skur.


