
Referat af caféstyregruppemøde 

d. 7. oktober 2010 

Tilstede var: Gitte H., Café-Gitte, Lisbet og Jytte.

Afbud fra Birgitte og Vinie.

i. Godkendelse af dagsorden 
2. Caféen siden sidst:

- Passerliste  
- Hjælp i køkkenet, herunder rengøringshjælp
- Problemer med ru borde
- Status på indkøb af køle- og fryseskab
- Status +/ ÷ timer, herunder ferie.

3. Regnskab 
Evaluering af caféens del af ”Åbent Hus arrangementet”, - herunder folkefesten om aftenen, samt regnskab.
4. Evaluering af foredragsaften d. 3. september
5. Opfølgning på afholdelse af bankospil. 
6. Planlægning af ølsmagningsaften d. 12. november.
7. Planlægning af julebanko
8. Forslag til arrangementer i foråret 2010. (Zigøjner-jazz)
9. Hyldespjældets 35 års-jubilæum
10. Lisbeths oplæg til beboerne vedr. caféarrangement. (evt. afrikansk dans)
11. Opøserskema
12. Informationer/meddelelser til hjemmeside og beboerblad.

xiii. Eventuelt/meddelelser
14. Næste møde

Ad1) Dagsorden blev godkendt med flg. tilføjelser:
8a) Stor-julemiddag

                8b) Julepyntning af Caféen.

Ad 2) Passerlisten bliver fyldt op. Der er kommet et par nye navne på.
• Gitte er tilfreds med rengøringshjælpen.
• Eva holder op som opvasker. Lasse bliver tilbudt en fast ugedag og Gitte averterer i

Hyldeposten efter yderligere en opvasker.
• Ikke alle borde har ru overflader. Gitte spørger driften, om ikke de border, der stadig

er ru, kan få en gang slibning mere.
• Der er nu indkøbt både køle- og fryseskab. Gitte er meget tilfreds med indkøbet. Også

opvaskemaskinen, lever op til forventningerne.
• Åbent Hus arrangementet m.m. har givet Gitte 17 timers afspadsering, så status nu er

33 timer. Caféen holder lukket i efterårsferien (uge 42) plus i uge 4.

Ad 3) Caféens regnskab udviser et underskud på kr. 848,60. Udlejning af Spjældet viser et
overskud på kr. 2504,49. Regnskabet blev taget til efterretning. På næste
caféstyregruppemøde, behandles helårsregnskabet. Gitte sender det til Vinie i rimelig tid
inden mødet. Vinie videresender til resten af gruppen.

Ad 4) Regnskabet for Åbent Hus arrangementet viser et overskud på kr. 1128,66.
Arrangementet var om lørdagen magert besøgt. Søndag gik det bedre. Festen lørdag aften var



en stor succes. God idé med grillmad. God musik, der fik mange op af stolene og ud på
gulvet.

Ad 5) Filosofiforedraget levede ikke helt op til forventningerne. Der var et pænt fremmøde
bl.a. på grund af gæster udefra. 

Ad 6) Når der afholdes søndagsbanko, skal Victoria låne nøgle af Gitte. Efter spillet lægges
nøglen i ejendomskontorets brevkasse. Til bankospillet d. 3. okt. var der 19, der spillede med.
Sidste spil inden julebanko, spilles d. 7. november. Jytte sørger for, at det annonceres i
Hyldeposten. 

Ad 7) Da vi ikke fik fat i en foredragsholder til en aften om ølsmagning i indeværende måned,
udsætter vi det til det nye år. Følgende datoer er i spil: 21/1, 28/1 eller 4/2. Jytte prøver at
booke foredragsholder. Gitte skal have besked hurtigst muligt pga. udlejningen.

Ad 8) Julebanko afholdes d. 5. december kl. 14.00 i samarbejde med Victoria og Dino. Jytte
sørger for annonceringen. Gitte køber præmier og orienterer Victoria om dette. En plade
koster kr. 10.- og vi spiller 6 spil. Caféstyregruppen mødes med Victoria og Dino i caféen kl.
12.30 for at rigge til. 

Ad 8a) Storjulemiddag løber af stablen d. 16. december. Gitte køber kurve til passerpræmier
og annoncerer begivenheden på hhv. hjemmesiden og i Hyldeposten. Alle
caféstyregruppemedlemmer hjælper til i køkkenet som sædvanligt. 

Ad 8b) Mandag d. 29. november julepynter vi caféen. Vi beder Vinie sørge for juletræ. Gitte
laver borddekorationer. De cafégruppemedlemmer, der kan, møder op kl. 16.00 deltager.
Gitte sætter stadsen frem og Jytte sørger for, at vi kan komme ind i caféen.

Ad 9) Udsat

Ad 10) Stilles i bebo indtil videre.

Ad 11) Det lykkedes ikke helt, at få opøserskemaet udfyldt. Gitte vil spørge Marianne G. om
hun kan træde til, der hvor det kniber. 

Ad 12) Opgaverne er blevet fordelt hen af vejen.

Ad 13) Der ligger en opfordring fra Vinie om at deltage i Boligkonference d. 20. nov. Ingen i
gruppen havde mulighed for at deltage. Jytte videresender invitationen til Birgitte. 

Kenneth O. er i gang med at slibe og lakerer barstole. 

Gitte sørger for at booke caféen til fastelavn d. 6. marts.

Jytte sørger for, at Gitte Holland kommer med i Hyldepostens kontaktadresseliste.

Næste møde er d. ???


