
Referat fra caféstyregruppens møde den 10. nov. 2021

Til stede: Lisbeth Wilson, Charlotte Cornelius, Vibeke Lange, Vinie Hansen og Liv
Simonsen

1. Referent: Charlotte Cornelius

2. Godkendelse af dagsorden: ok

3. Ansættelse af ny caféleder:
- Annoncering: Vi gennemgik og reviderede den annonce vi brugte sidst.
- Tidsplan: Annoncen er med det samme sendt til BO-Vest, så vi hurtigt kan få den i
diverse medier fra den 15/11 og med ansøgningsfrist den  12/12.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i ugen mellem den 16. og 20. dec. Alt
efter hvad der bliver muligt.
- Vikar: Vi får formentlig brug for vikar i januar og måske februar. Vi annoncerer på
Hyldenet, i Galgebakkeposten og på Facebook.
-Udlejning: Når Pernille stopper og i perioden med vikar overtager
ejendomskontoret udlejningen.

4. Caféen siden sidst
- Passerlisten: Der er passere resten af året. Lisbeth laver en passerliste på sin
telefon, så det bliver lettere at ringe efter akut hjælp.
- Nyt kasseapparat: Nyindkøb er sat i bero. Det var langt dyrere end forventet.
- Reparation af ovne: Der er budgetteret med udskiftning af ovne i 2028. Nu
repareres de, og vi får en vurdering af deres forventede levetid.
- Flexjob: Der er ikke længere en flexjobber i Caféen.
- Coronapas: Vi afventer besked fra BL. omkring reglerne for vores café.

5. Endeligt regnskab for sommerfesten: Sommerfesten havde et budget på
60.000kr.  Regnskabet viser et mindreforbrug på 22.167kr. inkl. salg af spisebilletter.

6. Planlægning af fællessang d.19. nov.
Liv har forslag til sange, som videresendes til Morten Praëm.
Lisbeth køber ind, ost, pølse og vin. Alle, der kan hjælpe med, kommer kl.17.30.

7.  Pynte juletræ d.24. nov. kl.10: Charlotte tjekker om lyskæderne er ok, og
Charlotte køber små julekaktus til alle borde.



8.  Planlægning af julebanko d.28. nov: Pernille sørger for hovedgevinsterne .
Flæskesteg og vin. Liv køber præmier til 1 række 6x 25 kr. og 2 rækker 6x 50 kr.
Vinie er opråber, og Miriam spørges, om hun kan hjælpe med kaffe og æbleskiver. Vi
prøver at få et par hjælpere mere.

9. Planlægning af julemandens værksted d.12/12 kl.14-17.
Det praktiske: Charlotte tjekker, hvad vi har til juleklip i julekasserne og sørger for ler,
gran, mos og kogler.
Pernille har købt ind til æbleskiver mm.
Liv køber limstifter, ståltråd og evt. mere glanspapir og lign.
Liv køber ind til Gløgg.
Lisbeth og Charlotte laver 40 slikposer.
Vinie står for dej og julesmåkager og klementiner
Vinie har aftale med Per Gustavsen, han kommer og spiller julesange.
Vi mangler pt. en julemand, men vi håber det lykkes at finde en.
Vi mødes kl.12.30 og gør klar.

11.  Julemiddag 9.dec.
Kåring af de tre mest passende passere: Pernille køber kurve til de 3  flittigste.
Hvem kommer og hjælper: Alle kommer kl.16.
Afskedsgave til Pernille: køber Charlotte.

12. Kommende møder: Der bliver forhåbentlig ansættelsesmøder omkring 16-17
dec.
Vi har alm. møde 19. januar kl.10-12.

13. Evt.
Vi er blevet spurgt, om det er i orden, at der er passere udefra.
Det har altid været praksis, at tidligere beboere eller faste brugere af caféen har
været med som frivillige passere. Hyldespjældet har i mange år haft glæde af
hjælpen, ligesom mange er glade for bankospillene, som jo også arrangeres af nogle,
der ikke bor i Hyldespjældet.


