
Referat af Cafe`styregruppemødet hos Charlotte den 19/1 kl. 20.00 
til stede: Gitte Rasmussen, Vinie Hansen, Janne Storm, Charlotte Cornelius og Miriam Holst. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 
2. Valg af referent: Miriam 
 
3.Caféen siden sidst: 
 
    -Passerlisten: går fint, dog skal vi være opmærksom på, at give plads til nye passere 
    -Hjælp i køkkenet: Bibi er stoppet den 12/1 , Ny opvasker Cecilie, Gitte Larson har 10 års  
      jubilæum i maj. 
    -Status +/ timer Har holdt ferie i uge 1, status = + 5 timer 
     Gitte har fået nyt komfur, og indhentet tilbud på en ny røremaskine. 
 
4 Evaluering af og regnskab for juleværksted den 28/11-!5 
   Var en succes, meget hyggelig og der var flere nye i år. 
    Regnskabet: Godkendt.  
 
5. Evaluering af regnskab for julebanko den 29. nov. 
    Der deltog ikke så mange som sidste år, 32 voksne og 8 børn deltog i år.  
    Regnskab: Godkendt. 
 
6. Regnskab for banko 2015. Balancerer fint med et lille tilskud på kr. 383,33 fra aktivitetskontoen. 
 
7. Regnskab for aktivitetsbudget 2015: Der har ikke været budgetteret med cafeéns 25 års jubilæum 
    derfor difference på kr. 29.987,-. Vinie tager regnskabet med til afdelingsbestyrelsesmødet den 4.     
    februar  mhp. dækning fra konto 119 beboeraktiviteter. 
 
8. Regnskab for cafe og Udlejning 2015: Caferegnskabet viser et lille overskud på kr. 1.577 og en 
    egenkapital på kr. 26.563. Regnskab for udlejning 2015 viser et overskud på kr. 2.692 og en   
    egenkapital på kr. 17.243. 
    Regnskab: godkendt 
 
9. Status på tilmeldinger og praktiske opgaver til nytårskoncert den 22. jan. 
    18 solgte biletter. Miriam sørger for blomster og servietter. Charlotte og Miriam mødes kl. 15 
    til borddækning.  
 
10. Planlægning af fastelavn den 7. feb.: Gitte bager boller ca. 100 stk. Charlotte og Miriam laver 
      50 slikposer. Driften har indkøbt fastelavnsris og tønder. Alle mødes kl. 11.30. 
 
11. Beboermøde med valg til cafestyregruppen den 17.marts, herunder beretning for 
      cafestyregruppen 2015: Opgaverne blev fordelt mellem os. 
 
12. Opøserskemaet: Ok 
 
13. Kommende aktiviteter: 
         Nytårskur hvem deltager: alle i gruppen 
         Påskebanko den 13/3 : Gitte køber ind til 6 spil (Lam og påskeæg) 
         Beboermøde med valg til cafestyregruppen den 17/3 : Alle genopstiller og der er  
         suppleringsvalg. 



         Sankt Hans aften den 23/6 er en cafeaften 
         40 års jubilæum den 27/8 
         Temabeboermøde om beboerarbejde mm. d.12/11. : Bliver med mad (Gitte) 
 
14.  Stof til Hyldepost og hjemmeside: Afleveringsfrist d. 16. februar 2016 
 
15.  Eventuelt/meddelelser: Børnehuset vil gerne gå Lucia den 13. dec. 
       Forfatteraften den 3o. Marts kl. 19 -21.30 med Kaare Dybvad 
       Vedr. andespil den 6. nov. Gitte taler med Victoria om de gerne vil have hjælp af  
       cafestyregruppen og dato for juletræspyntning og julebanko. 
 
16.  Planlægning af kommende møder: Vinie den 8/2, Janne den 28/4, Miriam den 9/6 
 
 
 


