
Referat af Cafe`styregruppemøde den 8/6  hos Charlotte, Tømmerstræde 1 

Deltagere: Charlotte Cornelius, Nina Rytter, Vinie Hansen, Gitte 

Rasmussen og Miriam Holst 

Afbud fra Mette Morsing 

 
1.    Godkendelse af dagsordenen: Godkendt 

 

 

2.    Valg af referent: Miriam Holst valgt til referent 

 

3.    Cafeen siden sidst 

       Bjørg stopper som opvasker, men Hjalte tager tjansen både tirsdag og torsdag 

       Laila Kiss tager rengøringen i 5 uger. 

       Grethe klarer fint de 10 timer om ugen som medhjælper i køkkenet. 

       Indkøb af nyt kasseapparat til cafeen, Gitte er i gang med at undersøge sagen. 

       Plus/minus timer de samme (+ 23 timer). Gitte afspadserer den 16. juni. 

 

4.   Mette er udpeget til cafe`styregruppen af afdelingsbestyrelsen og er på valg på beboermødet 

      den 27.september. 

 

5.   Regnskabet vedr. banko 

      Boner skal følge regnskabsåret. 

      Varens (præmiernes) holdbarhed skal overholdes. 

      Udgifterne til præmier skal svare til indtægterne af deltagere. 

 

6a. Salg i cafeen 

      Nina har forespurgt om øko-bonden må komme og sælge sine produkter i cafeen. Vi kan ikke  

      have et kommercielt salg i cafeen, men eventuelt et arrangement som det han tidligere har lavet. 

       

 

6b. Sankt Hans aften den 23. juni 

      Vi mangler stadig en grillmester. 

       Menuen: Der vil være et spoleben og en pølse pr. person, samt kartoffelsalat og en grøn 

       salat og brød, kage til dessert. 

       Driften indkøber et telt, lyskæder, og der bliver sat borde og bænke op. 

       Musikken kommer kl. ca. 21. og vil evt. gå med i fakkeltoget til bålpladsen. 

       Mette og Janne laver heksen og driften vil sørge for fakler. 

 

7.   Musikaften med Mike Whellans den 8. september 

      Er uden bespisning. Der vil kunne købes øl, rød og hvidvin, irish-coffee og chips. 

      Musikken spiller fra kl. 21 til kl. 24 

 

8.   Opøserskemaet klaret til d.31.august 

 

9.   Hyldeposten:Vinie skriver om Mike Whellans i Hyldeposten 

 

10. Ingen meddelelser 

 

11. Næste møde: den 21. august kl. 18.00 hos Gitte i Herstedøster 

 

12. Intet til eventuelt 



 

 

Hilsen Miriam 

 


