
Referat af Caféstyregruppemøde

d. 31. maj 2011 kl. 20.00
hos Vinie, Tømmerstræde 3

Tilstede var: Gitte, Birgitte, Vinie, Grete, Lisbeth og Jytte

1. Godkendelse af dagsorden
2. Caféen siden sidst

- Hjælp i køkkenet, herunder rengøringshjælp

- Status +/÷ timer, herunder ferie

3. Jubilæumsfesten d. 27. august.

• Jvf. mail fra Vinie af 23/5.

4. Opøserskema er udfyldt

- Indlæg til Hyldepost (deadline d. 18/6) og hjemmeside 

5. Kommende arrangementer: Juleølsmagning og fredagscafé med Paul Banks.

6.  Eventuelt/meddelelser
7.  Næste møde.

Ad 1) Dagsorden godkendt med fgl. tilføjelser:  

Pkt. 0) Velkommen til Grete
Pkt. 3 a) Værkstedernes dag
Pkt. 3 b) Sct. Hansaften

Ad2) Ingen ændringer vedr. køkkenholdet, men der er en vis afmatning af passere. Gitte
lægger pjecen ”Hjælp til i caféen” frem på bordene, og vi laver en ny passerkampagne i
forbindelse med caféens opstart efter sommerferien. 

Gittes +/÷ regnskab står i 0. 
Gitte fortalte, at hun har fået at vide af driftslederen, at hun følger HK overenskomsten i BO-
VEST og dermed også ferie og frihed. Vi synes ikke det er den mest oplagte for Gitte som
økonoma. Vinie taler med Michael Jensen. Vi tager spørgsmålet op på mødet efter
sommerferien.

Ad3) Billetpriser for en menu til jubilæumsfesten blev prissat til hhv. 150,00 kr. og 75,00 kr.
for Hyldeboere- og børn. For gæster og gæstebørn blev priserne sat til 200,00 kr. og 100,00
kr. Børn under 4 år spiser gratis. Børn over 14 år betaler voksenpris. Jytte laver billetter, der
sælges i perioden 2/8 – 18/8.
Gitte bestiller grillmad. Der skal være is til dessert til børnene.
Gratisbilletter til en is eller sodavand eller andet uddeles til de børn som deltager i en aktivitet
i løbet af dagen. Disse billetter skal kunne indløses i caféen. Vinie giver Jytte besked om,
hvilke billetter, der skal laves. Gitte undersøger evt. leje af en slush-ice-maskine. MIK er i
gang med at undersøge leje af popcorn-maskine.
Caféen holder kaffebar med kæmpe kagebord i tidsrummet kl. 14– 17.  
De gamle ansigtsmalingsbilleder sørger Gitte og Lisbeth for bliver hængt op i caféen.
Der er bestilt band, The Rocking Ghos, til at spille om aftenen.
Desuden er der bestilt en ansigtsmaler og der planlægges med en klovn, som endnu ikke er
fundet.



Ad3a) Afdelingsbestyrelsen har holdt møde med nøgleudlånerne. Her blev det besluttet at
holde en ”Værkstedernes dag” den 18. september med henblik på at få pustet nyt liv i
værkstederne. I den anledning sørger caféstyregruppen for at holde caféen åben for salg af
vand, øl, kaffe og the. Grete, Vinie og Jytte stiller sig til rådighed. Vi sætter punktet på næste
mødes dagsorden.

Ad3b) Lisbet spørger de irske musikanter om en af dem vil spille til Sct. Hans, mens der
grilles og spises dvs. mellem kl. 18.00 og 21.00. Der kan bestilles bord hos Gitte fra d.d. og
frem til 21.juni. Jytte annoncerer på hjemmesiden, samt hænger plakater op. 

Ad 4) Opøserskema udfyldt frem til d. 27. sep.

Ad5) Af kommende arrangementer er der jubilæumsfesten d. 27. august.
Fredagscafé med Paul Banks den 18. november, samt juleølsmagning d. 2. dec. 

Ad6) Gitte: Booker hovedrengøring 20 timer i sommerferieperioden. Kontakter driften ang.
små, runde borde til Sct. Hans. Beder driften reparerer plankeværk og blomsterkasser i
cafégården.

Vinie: Bo-Vest afholder boligkonference den 1. oktober på Sørup Herregård. To fra
cafestyregruppen kan deltage. Skal melde sig til Vinie inden sommerferien. D. 20/9 afholder
BO-Vest caféstudietur. D. 27/3 - 2012 er der legepladsstudietur. D. 6/6 afholder VA
foreningsmøde i Hyldespjældet.

Næste møde 15. august kl. 18.30 hos Gitte i Herstedøster.


