
Mødet blev afholdt inden coronareglerne blev indført. 
De refererede aftaler med datoer er derfor ikke gældende eller pt. usikre. 
 
Referat af caféstyregruppemødet d.8/3 2020 hos Charlotte Tømmerstræde 1. 
Deltagere: Miriam Holst, Vinie Hansen og Charlotte Cornelius 
 
Afbud: Lillian Henriksen 
 

1. Valg af referent: Charlotte  
2. Godkendelse af dagsorden: godkendt. 

 
3. Regnskab for café og udlejning 2019: Regnskabet er udarbejdet af økonomiafdelingen i BO-VEST, 

fordi cafémedarbejderen ikke nåede det, inden hun stoppede. Regnskabet udviser et underskud på 
11.049, som skyldes større udgifter til madindkøb og faldende indtægter ved et svingende besøgstal. 
Sidste år var underskuddet ca. 10.000, hermed er egenkapitalen opbrugt, der er kun 93kr.tilbage. 
Desuden er der igen en større kassedifference på 998kr. Udlejningen har et overskud på 17.884 og en 
egenkapital på 51.046. 

 
 

4. Caféberetningen 2019:  
          Caféberetningen blev gennemgået og godkendt. Den trykkes i det Hyldetryk, som uddeles på 

beboermødet. 
 

5. Evaluering af sangaftner og planlægning af 24.april: 
         Sidste sangaften var med lækker spisning. Tapas med ost og pølse. 
         Det var en hyggelig aften. Vi gentager med spisning næste gang d.24.april. 
         Vi evaluerer sangaftnerne efter næste gang. 

 
6. Påskebanko d.5.april: 

          Miriam køber 6 lammekøller.  
          Ingen fra caféstyregruppen har mulighed for at hjælpe med at råbe op. 
 

7.  Planlægning af café/spiseklub med vikar: 
          Vi har aftalt at fortsætte torsdag med spiseklub indtil sommerferien. Vi håber så at  
          have ansat en ny fast cafémedarbejder til efter ferien. 
          Vi har lavet en aftale med et vikarbureau, og Gitte Ansbjerg, som vil komme hver torsdag. 
          Vi aftaler menu og indkøb, og hjælper hende til rette, når hun starter. 
          Hun skal fremover selv bestille og lave maden.  
          Vi regner med 30 -40 spisende hver gang. 
          Marit fra  laver regnskabet og betaler opvaskeren. 
          Vi satser på Grethes hjælp til at få ryddet op i det varme depot. Krydderier m.m. 
          Miriam og Charlotte rydder op i køkkengrej og redskaber inden vi starter op igen. 
          Vinie laver passerlister. 

 
8.      Caféens jubilæum d.29.august 
         Caféen fylder 30 år.  
         Vi holder en sommerfest. 
         Foreløbig har vi besluttet at vi skal have mad udefra. Vi skal have noget særligt for børn om  
         eftermiddagen og vi skal have levende musik. 



         Miriam kontakter et band, hun og Charlotte har haft en herlig aften med. De hedder Ncity. 
 
9.     Næste møde: 
         Vi kigger på stillingsopslaget til cafémedarbejderen.  
         Vi tjekker betalingsformen i caféen. Vi har for ofte kassedifferencer efter caféåbent. 
 
Evt. 
 
 
  
 

 
 
 
  
 
 


