
 
 
 
 
Referat fra caféstyregruppens møde d.2/3 2018. 
 
Tilstede: Joan Henriksen, Vinie Hansen, Miriam Holst og Charlotte Cornelius 
Afbud: Mette Morsing 
 

1. Dagsorden blev godkendt. 
2. Referent: Charlotte 
3. Caféen siden sidst.  

Joans første uge har været fuld af og indtryk og informationer om de mange forskellige 
opgaver og arbejdsgange i caféen, og desværre også med problemer med at komme i gang 
på intranettet. Nu er det lykkedes og Joan er klar til den allervigtigste opgave-maden på 
tirsdag d.6 
Der er købt ind, bestilt varer og lavet menuer til den næste måned. 
Vi har passere til første uge, og sørger for at skaffe til resten af måneden. (Husk at gemme 
passeropslagene til årets statistik) 
Hjalte vil forsat gerne klare tjansen som opvasker. Regitze træder til, hvis der bliver brug 
for akut afløsning. 
Rengøringen står Laila Kiss for og Joan aftaler nærmere med hende om hvordan praksis 
plejer at være. 
Opøserlisten er på plads, og vi starter på tirsdag med hele cafégruppen for at hjælpe Joan 
godt i gang. 

4. Udlejningen. 
Vi orienterede Joan, om hvordan det plejer at foregå, og vi regner med hjælp fra Bente på 
kontoret i den første tid. 

5. Hjælp i køkkenet  
Vinie og Joan tager en snak med Grethe og Gitte om det fortsatte samarbejde i caféen. 
Joan vil gerne have hjælpere, men vil vente en måneds tid, til hun er kommet rigtig på 
plads i det nye job. 
Joan vil også gerne arbejde med folk i jobprøvning m.m. som henvises fra kommunen, men 
det venter også. 

6. Alkoholbevilling: Navnet på bevillingen skal ændres. Den følger den enkelte caféleder. 
7. Der arbejdes på højtryk med at få bank, Mobil Pay og telefon i gang. Mobil Pay ændres til 

MobilePay MyShop og tilknyttes nyt bankkonto nr. Det er også her internetforbindelsen 
har givet problemer. 

 
 
 

Næste møde 15. marts kl.20 hos Charlotte Tømmerstræde 1. 
 

 
 



 
 


