
Referat fra møde i cafestyregruppe

onsdag den 11. august kl. 10-12 i cafeen

Deltagere: Charlotte Cornelius, Lisbeth Wilson, Vibeke Lange, Liv

Simonsen, Vinie Hansen, Pernille Brinck

Dagsorden:

1. Valg af referent. - Vibeke

2. Godkendelse af dagsorden. - ok

3. Cafeen siden sidst:

- Passerlisten – Lisbeth har revideret listen og foreslår, at

cafestyregruppen skriver sig på, en på hver vagt, så er der

sikkerhed for at der altid er en passer. Det vil ca. være 1 vagt om

måneden. Der burde ellers være passere nok til at dække behovet

- On-line kassekursus – Forsinket gr. sommerferie. Forslag om nyt

kasseapparat, da processen med kodning af det nuværende

apparat er kompliceret. Gruppen beder driftschef Kim Milton om

at undersøge behov, krav og pris. Cafestyregruppen beder om et,

der er brugervenlig.

- Tjek af ovne og indkøb af stativ til plader.  – Pernille har undersøgt

pris for nyt stativ, men afventer da der er mere inventar der også

trænger til enten at blive renoveret eller udskiftet. Ekstern

reparatør har reparerer ovnen nødtørftigt, men er ikke helt ok.

- Opvasker – Pernille har ansat en ny opvasker, da den ene af de to

nuværende ikke var mødestabil.

4. ½ års regnskab for cafe og udlejning (6/5-23/6) – der er et

underskud på ca. 3.500, hvilket til dels kan tilskrives Corona samt

færre besøgende i cafeen. Afdelingsbestyrelsen har sagt god for, at

cafeen, et stykke tid endnu kører med et lille underskud.

Rengøringsudgiften er højere end lejeindtægten, det undersøges,



om der er kommet mere på posten end cafeen, ex vaskeriet.

Rengøring for cafe brug og udlejning er ikke skilt i regnskabet, hvilket

ikke er hensigtsmæssigt, da udlejningen skal afholde udgiften for

rengøring efter udlejning.

Onsdagsrengøringen mellem cafeåbninger sløjfes. Vinie og Pernille

følger op og holder møde med driftschefen.

5. Ny udstilling af malerier og dato for fernisering – Susanne Roed

udstiller det næste stykke tid. Fernisering sættes til d. 26.

september.  Sættes i Hyldeposten sammen med en lille biografi af

udstilleren.

6. Sommerfesten den 28. august: - budget 60.000.- der er til dato solgt

11 billetter.

- Gennemgang af programmet, som er omdelt til alle boliger

Telt, lejet af Baunegården, sættes op af driften og frivillige.

- Tilbud om opstilling af kaffevogn – der takkes nej.

- Menu til arrangementet: timianstegte kartofler, pastasalat,

vandmelonsalat, brød/smør, helstegte kyllinger,hakkebøf og

pølser.

Drikkevarer (vand og vin) indkøbes af Lisbeth og Vinie

Kaffe, the og kage er gratis hele dagen.

Fredag kommer borde, stole, fadølsanlæg

Passerliste til baren og kagebord/grillmiddag mm. - Vinie

Plakater  - Vinie laver tekst til plakat og beder Lone lave layout,

Lisbeth sætter op.

7. Kommende arrangementer:

- Sangaftener den 8/10 og 26/11

- Arrangement for frivillige d 6/11-2021

- Julebanko den 28. november

- Julemandens værksted den 5/12

8. Næste møde 13. oktober kl. 10 – 12 – Lisbeth køber brød mm.



9. Eventuelt


