Referat fra møde i cafestyregruppen 30.6.21
Til stede: Liv Simonsen, Charlotte Cornelius, Lisbeth Wilson, Vibeke Lange, Pernille Brinck
1.
2.
3.
4.

Referent: Liv Simonsen
Dagsorden: Godkendt med tilføjelse af nyt pkt.: Udstilling i cafeen
Velkommen til Liv: Orientering og præsentationsrunde ☺
Cafeen siden sidst:
- Passerlisten, 18 personer står pt. på listen. Lisbeth holder øje med passerlisten, og vi
opfordrer brugerne af cafeen til at tage nogle vagter.
- On-line kasseapparat-kursus: Første hold, Pernille og Kim Milton (driftschef)lægger ud
på onsdag den 7. Juli. Andet hold, cafestyregruppen + de faste passere, kommer på til
august
- Coronapas: Kravet ophæves den 1.9.21
- Take-away tallerkner: indkøbt 25 stk à 19 kr. Returpant for alle er 20 kr.
- Cafe-menu: . Pernille har lavet flot menu-folder for august og september.Bliver uddelt til
alle boliger mandag den 2. August og kan hentes på ejendomskontoret.
Vibeke tager Stræderne
Liv tager Slipperne
Pernille tager Længerne og Store Torv
- Ovnene: ‘Ovnmanden’ kommer d. 2.8. og laver efterrsyn af ovnene. Pernille indkøber
et højt stativ til afsætning af plader + indkøb af brødknive m.m. til udlejning.
- Maling og renovering af cafeen: Der er sat penge af til maling, nyt inventar m.m.på
langtidsplanen.
5. Regnskab for cafe og udlejning: Ligger klart til næste møde
6. Evaluering af Sankt Hans aften: 55 tilmeldte til spisning og ca 125 deltog ved bålet. Det var
en god aften med god mad og dessert og godt vejr ☺
7. Sommerfesten:
- Finde dommere til kagekonkurrencen
- Trolle og Tormod til børneunderholdning 16 – 17, finde yderligere børneaktivtet til
tidsrummet 15 – 16.
- Menu: kylling, andet kød, pølser/vegarretten er grillede grøntsager, flutes og salat.
Grillmestre er fundet.
- Spisebilletter: pris 50 kr voksen og 25 kr for barn over 10 år. Sælges i perioden 3. – 19.
august
- Borde m.m. er bestilt
- Musik: Band kommer og spiller fra kl 21 – 24
8. Sangaftener: Vinie kontakter Morten Praem
9. Næste mødedato er rykket fra den 9.8 til den 11.8 kl 10 – 12
10. Udstilling i Cafeen: Der er fundet en beboer, som gerne vil udstille sine billeder efter
sommerferien- Tages op igen på næste møde.

