
Referat af caféstyregruppemøde  
d. 15. maj 2012 kl. 20.00 

hos Grete 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Caféen siden sidst: 

- Passerliste 
- Hjælp i køkkenet, herunder annoncering efter hyldeboer, der vil i aktivering 
- Status +/ � timer, herunder ferie. 
- Vanding af planter i ferieperioden 

3. Evaluering af loppemarked 
4. Evaluering af SF-arrangement med Özlem Cekic  
5. Fernisering d. 2. juni 
6. Planlægning af loppemarked d. 17. juni. Hvem tager vagten d. 19. aug? 
7. Planlægning af Sankt Hansaften 
8. Planlægning af vinsmagning d. 7. september 
9. Bankospil d. 9. september 
10.  Gardinvask i sommerferieperioden 
11. Folder, der fortæller om caféen 
12. Kommende arrangementer:   Skulpturfernisering 2/6. Loppemarked d. 17. juni. Sankt Hans d. 23. juni. 

Vinsmagning d. 7. september. Bankospil 9. september. + 21. okt. + 11. nov. Nytårskoncert 6. januar 
2013  

13.  Opøserskema 
14.  Stof til Hyldepost og hjemmeside 
15. Eventuelt/meddelelser 
16. Næste møde 

 

 
 

ad 1) Godkendt. 
 
ad 2) Ingen problemer med at få passere pt.  

� Gitte annoncerer i HP efter frivillige til køkkentjans eller beboere, der evt. kunne 
tænke sig at komme i aktivering i caféen. 

� Gitte har 5 timer tilgode 
� Blomstervanding: Vinie uge 27, Janne ugerne 28 – 29 – 30. 
� Vasketøj: Vinie klarer vasketøjet d. 2. juli. Janne snupper den anden vask efter 

nærmere aftale med Vinie. 
 
ad 3) Pga. manglende annoncering blev loppemarkedet d. 6. maj ingen succes. 10 boder var 
sat op, men der kom ikke rigtig nogen købere.  
Vinie havde bagt godt 20 boller. De blev solgt som ”smør-selv-boller”. Ost, spegepølse, 
kødpølse, agurk, peberfrugt og smør var sat frem som pålæg. Gitte havde bagt en kage. 
 
ad 4) Özlem Cekic havde misset aftalen, hvilket hun efterfølgende har beklaget og undskyldt. 
Der var ca. 25 fremmødte. I stedet for hovedtaleren blev det et SF-
kommunalbestyrelsesmedlem, der fortalte om SF-arbejde i kommunalbestyrelsen. 
 
ad 5) Gitte har bestilt vinen, uden vi dog har smagt på den. Derfor venter vi med at prissætte 
den til sammen dag. Fadølsanlæg er bestilt. Mad, service ect. er bestilt. Gitte tjekker op på de 
runde borde til cafégården. 
Caféen er åben fra kl. 14.30 – 17.00. Vi mødes på Storetorv kl. 11.00. 
Leif Monnerup og hans kompis spiller på torvet fra kl. 15.00 – 17.00. Pris kr. 4000.- 



Miriam køber blomster til ”Vædderbrønden” og til bordene. Vi skal i gang med at finde 
hjælpere.  
 
ad 6) Janne og Miriam åbner cafeen d. 17. juni i forbindelse med loppemarkedet. Jytte 
hænger plakater op. 19. august åbner Vinie og Janne caféen. En beboer i Væverlængen er 
interesseret i at være med til at arrangerer loppemarkederne. Der findes en web-side, hvor alle 
landets loppemarkeder annonceres. Adr. er www.markedskalenderen.dk. Det kunne være en 
god idé, også at annoncere her.  
 
ad 7) Der tændes op i grillen, så den er klar til kl. 18.00. Gitte sørger for grillkul og for 
indkøb af råvarer, samt bager chokoladekage. 
Billetpriser: Voksne kr. 25.- børn over 3 år. kr. 15.-. Jytte laver billetter. Billetsalg i 
tidsrummet 29. maj til 19. juni i caféens åbningstid. 
Jytte og Janne laver heks. Driften sørger for faklerne.  
Vinie, Janne og Jytte  mødes i caféen efter nærmere aftale. Vi laver bagekartofler og salat.  
Jytte annoncerer på hjemmesiden og hænger plakater op  
 
ad 8) Vinie annoncere de relevante steder om vinsmagningen d. 7. september. Der smages på 
4 forskellige rødvine og 2 forskellige hvidvine. Billetprisen kommer til at ligge på kr. 100.- 
for hyldeboere og 150, - for gæster. 
Nærmere planlægning på næste møde.  
 
ad 9) Vinie annoncerer bankospillet d. 9/9 på hjemmeside og i HP. 
 

ad 10) Janne vasker caféens gardiner i uge 30. 
 
ad 11) Udsat til næste møde. 
 
ad 12)  Kommende arrangementer: Vinsmagning d. 7. september. Banko d. 9. september + 
21. okt. + 11. nov. + julebanko. Nytårskoncert d. 6. januar 2013. 
 
ad 13) Opøserskemaet blev udfyldt til punkt og prikke frem til og med d. 21. august. 
 
ad 14) Annonceringer blev afklaret under de relevante punkter på dagsordenen. 
 
ad 15) Første åbningsdag efter ferien er d. 7. august. Der holdes suppleringsvalg til gruppen 
på budgetbeboermødet d. 10. september. Jytte sørge for, at Vinie får et USB-stik med filer 
vedrørende caféen. Janne leverer stikket. 
 

Næste møde er d. 13. august kl. 18.00 hos Gitte 

Herstedøstervej 53. 


