
 
 
 
Referat af caféstyregruppemødet d.27/8 hos Joan, Bødkerpladsen 5 Gadekæret Ishøj. 
Deltagere: Joan Henriksen, Miriam Holst, Vinie Hansen, Lillian Henriksen og Charlotte Cornelius. 
 
1. Dagsordenen godkendt 
2. Referent: Charlotte 
3.  Caféen siden sidst: 
      Passerlisten: Det kniber stadig lidt med at få passere nok, men der kommer langsomt flere nye.  
      Alkoholbevilling: Alkoholbevillingen skal stå i Joans navn. Joan udfylder de relevante 
      papirer, og sender dem videre til Vinie, så skulle det komme på plads. 
      Ny rengøringshjælper i caféen: Joan har ansat en ny rengøringshjælp, som skal dele arbejdet 
      med den anden ansatte, som fortsat har ejendomskontoret og vaskeriet. 
      Cafélukning i uge 40: Caféen lukket i uge 40. Joan har ferie. I stedet er der åbent uge 42 
      Udlejning: Vi besluttede, at der ikke længere skal betales for leje af grill og musikanlæg. 
      Ændringerne skrives ind i Hyldeposten, på Hyldenet og i udlejningsreglerne. 
      Opslag:  Lillian har lavet et opslag omkring caféen, der forhåbentlig kan få flere til at komme. 
      Det bliver lamineret og hængt op i vaskeriet og på de udendørs opslagstavler. 
 
4.  Regnskab for marts -juni:  Joan fremlagde sit regnskab. Det har været vanskeligt for hende at 
      få det fulde overblik over budget og økonomi. BO-VEST benytter et budgetsystem Unik, og 
      Gitte benyttede et andet. Joan skal bruge Unik, og kan derfor ikke bare overtage og fortsætte  
      På Gittes måde. 
      I Unik har Joan problemer med konteringen af løn til opvasker og rengøring Det skal løses. 
      Der er også lidt hængepartier med momsregnskab og udlejning for sidste år, men det er ved at  
      blive løst. 
      Joan og Vinie aftaler et møde med BO-VEST`s regnskabsmedarbejder, så Joan kan få den  
      nødvendige hjælp. 
      Vi tager regnskabet op igen på næste møde. 
 
5. Opgørelse: Der har været en nedgang i antallet af spisende i caféen. Joan laver en opgørelse 
     over besøgstallet for de sidste 4 mdr. og sammenholder det med menuerne. Måske kan vi se 
     Hyldeboernes favoritretter. 
 
6.  Banko: Vinie og Viktoria har haft en snak om banko og gevinster. Ved næste store bankospil, 
      Andespillet 4/11, prøver vi at høre deltagernes mening om præmierne. 
      Vinie tilbyder at være opråber til andespillet. 
      Joan køber 6 ænder til andebanko, og 6 flæskestege når vi skal have julebanko. 
 
7.   Regnskab for fastelavn: Joan har forsøgt at lave et regnskab, selv om det var før, hun startede, 
      og vi selv stod for arrangementet. Vi købte mad for kr. 560 og slik mm. for kr. 433. Indtægt på  
      mobilpay tjekkes, da det ser ud som om beløbet er for stort. Tages op igen på næste møde. 
 
 
8.   Evaluering af og regnskab for Sct. Hans aften 23/6: Hyggelig aften med god musik. 
       Ikke så mange deltagere, måske fordi vi måtte undvære bål og fakler pga. brandfare. 



       Når Caféen afholder aktiviteter, hvor vi selv står for mad osv. går regnskabet for drikkevarerne  
       Ind i budgettet. Aktivitetskontoen giver tilskud for at gøre mad-og billetpriserne billigere. 
 
 9.  Beboermøde 26/9: Mette Morsing har trukket sig fra caféstyregruppen, så vi mangler et  
       medlem. Forhåbentlig bliver vi fuldtallige efter valget 26/9 
 
10: Kommende aktiviteter: 
     Vinsmagning 26/10.: Charlotte aftaler det sidste med Kvickly. Vi mødes kl 18 og gør klar. 
     Joan laver billetter, som sælges fra 9.-23. okt. 
     Aktivfest for frivillige d.3.november: Der bliver diskussionstema om eftermiddagen. 
     Joan laver festlig aftensmad til deltagerne. Måske får vi også brug for sangbøgerne. 
     Julearrangement d.1.dec. Alle der kan deltager. Vi planlægger mere på et senere møde, 
     men forestiller os  det lidt  som sidst, dog er vi i år på udkig efter en julemand 
 
11. Ny maleriudstilling: Maleriudstillinger i caféen løber over 3 mdr. Så nu skifter vi. 
       Miriam kontakter en anden beboer, som er interesseret, og aftaler om de næste 3 mdr. 
 
12. Opøserskema: Datoerne kom på plads, og Vinie sender det ud. 
 
13. Planlægning af kommende møder: 
       Vi talte om en evt. restaurantaften for Hyldespjældets større børn. Det kunne måske være i  
       Vinterferien. 
       Vi afventer kontakt omkring hjertestarter information, så et møde kan afholdes. 
 
Næste møde bliver 11.okt. kl. 20 hos Lillian i Skipperlængen 11. 
 
 
 
 


