
Referat af caféstyregruppemøde  
d. 22. august 2013 

hos Marianne, Åleslippen 57 
 kl. 20.00 

Fremmødte: Vinie, Gitte, Miriam, Marie, Marianne, Janne 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Valg af referent   
3. Velkommen til Marie og introduktion til arbejdet i cafestyregruppen 
4. Caféen siden sidst: 

- Passerlisten 
- Hjælp i køkkenet 
- Status +/ ÷ timer, herunder ferie (+5,5 timer) 

 
5. Halvårsregnskabet for cafeen og udlejningen, vedhæftet 
6. Evaluering af Sankt Hans aften den 23.juni 
7. Evaluering af ”Åben Jam arrangementer” i cafeen 
8. Beboermøde om frivilligt arbejde, værksteder m.m. og aktivfest den 5/10 kl. 16 
9. Græskararrangement den 27/10 kl. 13 
10. Kagedekorationskursus den 17/11 kl. 14 
11. Spillecafe 
12.  Opøserskema medbringes på mødet 
13.  Stof til Hyldepost og hjemmeside 
14. Eventuelt/meddelelser 
15. Næste møde hos Gitte 

 
 

Ad. 1: Godkendt 

Ad. 2: Janne Storm 

Ad. 3: Kort præsentation af medlemmerne samt oprids af cafe arbejdet.  

Ad. 4:  Passerlisten: Det er svingende med tilmelding som passere.  

Der deles folder ud ved bordene 

Janne laver en flyer henvendt til de unge i supplementsrum, som Miriam deler 

ud til nyindflyttere 

 Hjælp i køkkenet: Thomas får måske lov at forsætte 

 Status +/- timer: Gitte har 5,5 time i overskud 

 Cafeén holder lukket i uge 42 

  

 

Ad. 5:   Cafeen har et overskud på 4086 kr. på ½-årsregnskabet. Der er skyldige beløb 

til bl.a. moms. 

Udlejningen viser et overskud på 12.801 kr. (der er dog kommende store udgifter til 

porcelæn, opvaskemiddel og rengøring) 

 

Ad. 6: Fællesspisningen Sankt Hans aften var en stor succes. Der var 47 voksne og 15 børn 

der deltog. Desværre var der kun solgt billetter til 24 voksne og 9 børn.  



Det aftales, at der fremover skal være mere end to fra cafestyregruppen tilstede, da det var 

lidt hektisk kun at være to og at der skal være en opvasker. 

Desuden aftales det, at der kun bliver udleveret tallerkner mod indgivelse af en billet. 

Vi skal være opmærksomme på at der ikke udleveres fakler til børn, der ikke har en voksen 

med. Og kun en fakkel pr. person. 

Ad. 7: Der er blevet afholdt tre arrangementer. Ved evalueringen gennemgik vi om de 

opstillede rammer, fra cafestyregruppemødet d. 27. sep. 2012):   

- Det skal være åbent for beboere i Hyldespjældet 
- Reglerne for udlejning af beboerhuset skal overholdes 
- Der må ikke tages entre eller sælges drikkevarer 
- Der må medbringes drikkevarer til eget forbrug 
- Rygereglerne skal overholdes 
- Der skal ikke betales leje men erlægges et depositum af de ansvarlige for arrangementet 
- Der skal ikke gøres rent men ryddes op så lokalerne er rengøringsparate 
- Der skal være en eller to navngivne personer som er ansvarlige for arrangementet 
- De ansvarlige kan aftale en dato ad gangen med Cafe-Gitte 
- Efter hver arrangement vurderer Gitte om aftalerne er overholdt og der kan således kan 
aftales en ny dato 

Efter første arrangement blev det ved et møde mellem de ansvarlige for Åben Jam og 

cafestyregruppen ytret ønske om, at de kunne sælge cafeens drikkevarer ved det næste 

arrangement.  

Retningslinjerne for salg blev givet via en mail i marts: 

1. Salg af øl, vand og evt. kaffe/te m.m. betyder, at vi skal betale moms. Det er kun Gitte som kan 

sørge for moms afregning. For at der kan laves regnskab skal salget registreres på kasseapparatet og 

der skal afregnes med Gitte efter hvert arrangement.  

2. Overskuddet skal gå i cafeens regnskab til dækning af udgifter ifm. arrangementet, f.eks. 

rengøring, stearinlys, kaffe m.m. over cafeen. 

3. I praksis foregår det sådan: 

- Når Gitte udleverer en nøgle til jer får I samtidig en optalt mængde øl, vand, vin, kaffe, te, som der 

skal aflægges regnskab for.  

- Stearinlys m.m. stilles til rådighed  

- I får nøgle til kasseapparatet med optalte byttepenge 

- Salget sker til cafepriser 

- Hvis I køber chips eller andet snack til salg aftaler I pris og plu med Gitte og udlægget kan byttes i 

kassen mod en bon 

- Hvis cafeen er udlejet om lørdagen, går en fra cafestyregruppen ned og lukker evt. resterende 

drikkevarer ind i depotet,  

så det er vigtig at I tæller op inden I forlader cafeen og tager de "store penge" i kasseapparatet med 

hjem. 

- Ved aflevering af nøglen den førstkommende tirsdag efter arrangementet, afregnes salg/udlæg 

m.m. med Gitte 

 Vi må desværre konstatere at kassebonen fra de to sidste arrangementer ikke er 

fyldestgørende og der derfor ikke kan laves et korrekt regnskab i forhold til cafedriften, 

momsregnskabet m.v.. Hvis der forsat skal være et salg ved disse arrangementer skal der 

være en barpasser som bliver godkendt af cafestyregruppen.   



På beboermødet den 9. september er der et punkt på dagsordenen om arrangementet. Vinie 

skriver lidt til Hyldetryk om evalueringen. 

Ad. 8: Det næste beboermøde d. 5/10 kl. 16 vil foregå under andre rammer end normalt og 

ligge lige før en ”Mød din nabo” fest.   

Ved deltagelse i beboermødet sikrer man sig samtidig en spisebillet til festen  

Dem, der deltager aktivt i det frivillige arbejde i hyldespjældet vil kunne afhente en 

spisebillet i caféen. De vil desuden kunne afhente en billet til en hyldeboer, der normalt ikke 

deltager i beboermøderne. 

De beboere der ikke ønsker at deltage i beboermødet kan vælge at købe en spisebillet til 

selve festen. 

Efter beboermødet hjælpes alle med at dække op til den kommende spisning, der vil evt. 

være nogle små konkurrencer i denne forbindelse. 

Gitte laver en menu og er der på selve dagen 

  

Ad. 9: Græskarfest d. 26/10 kl. 13.  

Vi mødes kl. 12 

Der bliver uddelt diplomer til de børn, der har deltaget i ”fra jord til bord” 

Der bliver skåret græskarlygter, med efterfølgende kåring. 

I opdelte grupper laves der henholdsvis græskarkerne-snack, græskar-suppe, græskar-brød 

og græskar kage. 

Alle børn medbringer et græskar. Forældrene medbringer det værktøj barnet skal bruge for 

at lave sin lygte. Børn skal være ifølge med en voksen på af håndtering af knive. 

Janne sørger for information til hyldeposten og indkøb af præmier 

Gitte handler ingredienserne ind. Og stiller noget pynt til rådighed   

Ad. 10: Kagedekorationskursus den 17/11 kl. 14 
Da det koster mellem 6000 og 10.000 at få en underviser, er det i stedet valgt at Gitte og 
Janne deltager i et muffins-dekorations kursus d. 11/11 og ved samme lejlighed køber ind til 
arrangementet. Desuden gøres deltagerne opmærksomme på at de gerne må medbringe 
eget udstyr. 
Der sælges kage-billetter fra d. 29/10-12/11, pris 20 kr. for 5 muffins. 
Afhængig af antal deltagere deles bagetjansen ud. 
Janne står for information til Hyldeposten. 
Børn ifølge med voksne er velkommen.  

 

Ad 11: Udsættes da det er et vinter-arrangement 

Ad 12: Datoer og navne er lagt på skema 

Ad 13: Deadline d. 23. august for hyldeposten 
 Vinie skriver om beboermødet og nabofesten den 5. oktober. 
     Janne skriver om græskarfesten 
  Janne skriver om kage-dekorationsdagen 
 
Ad 14:  

Gitte har fået bevilliget indkøb af nye ovne og har indhentet tilbud fra tre leverandører og er 
i gang med at afprøve ovnene. 



 
Gardinvask udsættes til december (Jannes barsel) 
 
Gitte arbejder videre med internetadgang i forhold til musik ved udlejning  

Ad 15: Næste møde d. 28/10 kl. 18.00 hos Gitte Herstedøstervej 53.  
  
Maria Snebang kontaktes den dag over skype, da hun som tidligere cafestyregruppemedlem, 
gerne vil tage nogle vagter under Jannes barsel.  
 

 

 

 
 
 
 
 


