
Referat af Caféstyregruppemøde  
d. 10. april 2012 

 
1. Velkommen til Miriam og Janne 
2. Introduktion til arbejdet i caféstyregruppen 
3. Godkendelse af dagsorden  
4. Caféen siden sidst: 

- Passerliste 
- Hjælp i køkkenet.  
- Status +/ ÷ timer, herunder ferie. 
- Aflåsning af cafégården – har det hjulpet? 
- Kvartalsregnskab 

5. Kommende fredagsarrangement med vinsmagning? 
6. SF-møde i caféen d. 30. april 
7. Loppemarked hen over sommeren – hvem kan være ansvarlig for at holde caféen åben? 
8. Servering på plænen ved Hesten d. 2. juni 
9. Planlægning af søndagscafé d. 2. juni 
10. Planlægning af den stor aftenfest d. 2. juni 
11. Kommende arrangementer: Loppemarkeder d. 6/5 + 17/6 + 19/8 + 16/9. 

              Bankospil 9/9 + 21/10 + 11/11 Sct. Hans d. 23/6.(Fælles grill). Nytårskoncert 6/1-2013 
12. Opøserskema 
13.  Stof til Hyldepost (deadline d. 20/4) og hjemmeside 
14. Eventuelt/meddelelser 
15. Næste møde 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ad1): Jytte bød de nye medlemmer i gruppen velkommen, hvorefter vi havde en 
præsentationsrunde. 
Ad2): Vinie fortalte om arbejdet og kompetenceområderne i caféstyregruppen i henhold til                                            
kommissoriet. 
Der var enighed om, at Vinie fortsætter med at være ansvarlig for regnskaber, og Jytte 
beholder posten som referent og dagsordensansvarlig. 
 
Ad 3): Tilføjet til dagsorden under pkt. 4 er hovedrengøring af caféen, tilplantning af 
blomsterkasser i cafégården samt nyt tidspunkt for opøserne. 
 
Ad 4): Passerlisten hænger sammen takket være ”den hårde kerne”, der tager rigtig mange af 
vagterne. 

� Gitte L. er stadig en stor hjælp i køkkenet. 
� Café-Gitte retter henvendelse til kommunen for at høre, om det er muligt at få en 

anden i aktivering i stedet for Zeynep. Vil også prøve at annoncerer i Hyldeposten 
efter beboere, der kunne være interesserede i at komme i aktivering i caféen.  

� Gitte har 5 timer tilgode. 
� Caféen holder lukket i uge 18 og der er ferielukket i ugerne 27 – 30 
� Umiddelbart efter cafégården var blevet aflåst, har der være noget hærværk, men det 

er gået i sig selv igen.  
� Der skal indkøbes 4 altankasser evt. med ophæng. Disse skal plantes til sammen med 

de øvrige plantekasser og krukker, der står i gården. Også krukken ved indgangsdøren 
skal tilplantes. Når vejret er til det, køber Miriam og Jytte ind og planter. 

� Halvårsregnskabet sættes på dagsordenen i august. 
� Efter ønske fra Gitte skubber vi tidspunktet for opøserne en halv time frem, således at 

en vagt går fra kl. 17.30 til 18.30. 
�  Gitte bestiller hovedrengøring i uge 30. Vi prøver et nyt firma denne gang. Udgiften 

dækkes af udlejningen.  



� Vi skriver gardinvask på dagsorden til næste møde. Janne har allerede nu givet tilsagn 
om at ville stå for vasken. 

 
Ad 5): Fredagsarrangement i september: Vinsmagning. Jytte sørger for, at annoncerer datoen 
i Hyldeposten.  
 
Ad 6): En beboer har kontaktet Vinie ang. et SF-møde med Özlem Cekic. Mødet kommer til 
at foregå i caféen d. 30. april kl. 19.00. Arrangement er for alle.  
Gitte bager en kage. Janne, Miriam, Grete og Jytte rigger til. Vi mødes i caféen kl. 18.00 
Vinie skriver om det i Hyldeposten, på Hyldenet.dk og laver et opslag, som Jytte hænger op. 
Janne tager kagen ud af fryseren. Nøgle og kode fås af Vinie.  
 
Ad 7): I forbindelse med afholdelse af loppemarkederne hen over sommeren holdes caféen 
åben. Følgende tager cafétjanserne: 

� Søndag d. 6. maj: Grete og Vinie 
� Søndag d. 17. juni: Vinie og Miriam 
� Søndag d. 19. august: Janne og Jytte 
� Søndag d. 16. september: Janne og Grete 

De, der har vagt, mødes kl. 12.00. Gitte bager kage. Desuden laver vi lave sandwichbuffet. 
Jytte laver opslag til søndag d. 6. maj og annoncerer i Hyldepost og på hjemmesiden. 
 
Ad 8): Gitte sørger for at leje borde, stole, service mv. Povl er på sporet af nedbrydelige 
”glas”. Foruden vin serveres hyldeblomstdrik. Gitte sørger for, at vi til næste møde kan smage 
på noget vin, der tappes direkte fra fade. 
 
Jytte og Gitte snakker sammen om, at få annonceret efter frivillige, der kan hjælpe med at få 
de forskellige opgaver løst. Dernæst skal der hænges passerlister op i caféen (Jytte). Der skal  
for eksempel bruges hjælpere til servering af vin på plænen ved Hesten. Cafépassere til 
eftermiddagscaféen. Til opdækning til middagen. Til afrydning. Til baren om aftenen.  
Til eftermiddagscaféen bager Gitte til en en kagebuffet. 
 
Billetsalget kommer til aftens menu kommer til at foregår d. 8/5 + 10/5 + 15/5 + 22/5 + 24/5. 
Dette annoncerer Jytte på hjemmesiden og i HP. Jytte laver billetter. Billetpriser: 
Voksne kr. 100.- Gæst 150.-. Børn fra 3 – 6 år kr. 25.-. Børn fra 7 – 14 år. kr. 50.  
 
Vi diskuterede om de, der er frivillige hjælpere skal have en spisebillet. Vi blev enige om, at 
der er frivillige på så mange niveauer, at det ikke blive til at administrere. 
 
Vi følger op på planlægningen på næste møde. 
 
Ad 11): Sct. Hansaften. Vinie skriver i Hyldeposten og på hjemmesiden. Planlægningen sker 
på næste møde. 
 
Ad 12): Opøserskemaet blev udfyldt til punkt og prikke.  
 
Ad 13): Stof  til Hyldeposten og til hjemmesiden blev taget under de relevante punkter. 
  
Ad 14): Vinie mente, vi burde have en folder, der fortalt om caféen. En god idé, som vi tager 
op på næste møde. Vinie mailer nogle omformuleringer til skriftet ”Om Hyldecaféen” til 
Jytte. 

Ad 15): Næste møde 15/5 kl. 20.00 hos Grete, Bomslippen 7 


