Referat af caféstyregruppemøde
Den 12/8 kl. 18.00.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Valg af referent
Marianne.
3. Caféen siden sidst:
- Passerlisten ser fin ud.
- Hjælp i køkkenet, Martin er forlænget til 31-08-15.
- Status + 27 timer, fri fredag den 18-09-15 rest + 17 timer.
4. Halvårsregnskab 2015 for cafe og udlejning.
Der er et overskud på cafeen på 1635kr.
Der er et overskud på udlejning på 12292kr.
Regnskabet udsendes af Gitte.
5. Evaluering af Sankt Hans aften den 23. juni.
Det var en meget hyggelig aften.
Dejlig mad.
Erfaring: det er fint med en grillmester.
6. Status på planlægning af cafeens jubilæum den 22. august
• Gitte melder ud med hvor mange kager vi mangler.
• Hvor meget skal vi betale for Tali?
• Styrergruppen mødes klokken 13 til borddækning.
• Gitte sørger for opvasker.
• Passerliste til bar udarbejdes af Vinie.
• Janni er vært ved eftermiddagens arrangement.
• Vinie laver en festtale om cafeens historie.
• Miriam og Marianne sørger for servietter, lys og blomster.
• Galgebakkens danseorkester skal have 6000kr.
• Gave fra afd. bestyrelsen 10000-15000kr til nye borde og stole i
cafegården. Janne kigger efter borde og stole som er miljøcertificerede
og taler evt. med Agenda Centret.

7. Planlægning af koncert med Mike Whellans den 10-10-15.
Pris 10500kr.
Samme koncept som sidste år.
Gitte kaver maden:
Glaseret skinke, flødekartofler, salater og en dessert.
Billetsalg fra 22-09 til 06-10-15.
8. Suppleringsvalg til cafestyregruppen på beboermøde den 16. september. Da
Marie fraflytter afdelingen.
9. Kommende aktiviteter:
• Juleværksted den 28-11-15, pyntning af juletræ mm.
• Julebanko den 29-11-15.
10.Opøserskema er udfyldt på mødet.
11. Stof til Hyldepost og hjemmeside.
Vinie sender stof til Hyldeposten.
12. Eventuelt/meddelelser.
Cafeen har haft besøg af arbejdstilsynet: stor smiley.
13.Næste møde er den 06-10-15 hos Janne.
14.Planlægning af kommende møder
Nyt møde den 12-11-15 hos Miriam.

