
Referat fra cafestyregruppen d. 28/2-17 

Deltagere: Vinie, Gitte, Miriam og Mette 

Afbud fra: Charlotte og Janne 

Referent: Mette 

1) Dagsorden blev godkendt 

 

2) Regnskab fra cafeen 

Der ses et samlet underskud på -972 kr. Det skyldes gebyret for mobilepaytransaktioner. Det 

besluttes at hæve priserne på hovedretterne (for voksne) i cafeen med en krone. Det betyder at en 

ret hæves fra 42 til 43 kr. for hyldeboere og en hovedret for gæster hæves fra 50 til 51 kr. Det vil øge 

budgettet med ca. 3000 kr. årligt. 

De nye priser træder i kraft pr. 01-04-2017 og Gitte informerer på facebook og i Hyldeposten. 

 

Cafeens egenkapital lyder på 25.593 kr. Se i øvrigt regnskabsark. 

 

Det vil blive nødvendigt med et nyt kasseapparat til cafeen, da det gamle ikke lever op til krav om 

momsregistreringer og udtræk heraf. Vinie tager en ansøgning med til afdelingsbestyrelsen.   

 

Regnskab for udlejning 

Der ses et overskud på +8420 kr. og en egenkapital på 25. 665 kr. 

 

Regnskab for aktiviteter relateret til cafeen 

Budget 65.000 kr. 

Brugt 77. 528,87 kr. 

Difference -12. 839 kr. 

 

Årsagen til underskuddet skyldes jubilæumsfesten i 2016. Se i øvrigt regnskabsark. 

 

3) Cafeberetning 

Janne har valgt at holde pause for cafestyregruppen og vi mangler derfor et medlem. Nina Rytter 

ønsker at stille op til næste valg i forbindelse med beboermøde d. 21. marts. 2017. 

Vinie tilretter beretningen med tallene fra regnskaberne. 

 

4) Bioaften 

Der afholdes bioaften d. 30-03-2017 i cafeen i tidsrummet 17-19. Der bliver serveret mad fra et 

biodynamisk landbrug. Der er informeret om denne aften i hyldeposten og Vinie skriver ligeledes et 

indlæg i AP. 

 

5) Næste cafemøde 

Det besluttes at næste cafemøde afholdes d. 28-03-2017 hos Miriam. Således kan eventuelle 

beslutninger kan nå at komme med i næste udgave af hyldeposten der har deadline d. 18-04-2017. 



 

6) Hjælpere/ansatte i cafeen 

Grete er i praktik i cafeen frem til d. 27-03-2017. Det vil koste 1200 kr. årligt hvis Grete fortsætter 

efter d. 27-03-2017, størstedelen dækkes af godtgørelse pga. mentorordning hos Gitte. Derfor 

besluttes det at fortsætte samarbejdet med Grete frem til d. 01-11-2017. 

 

7) Eventuelt 

Evaluering af fastelavn 

Dagen gik godt. Der var mange frivillige hjælpere og der var nok slik, kakao og boller til alle. 

Det skal måske overvejes næste år at starte tøndeslagning for de voksne tidligere, da mange 

børnefamilier gik hjem før afslutning på dagen. 

 

Der er nu kun to fastelavnskøller tilbage da de fleste flækkede på dagen. Derfor må der indkøbes 

nye til næste år. 


