Referat af caféstyregruppemøde
d. 18.maj 2010 kl. 20.00
hos Lisbeth
Dagsorden
1. Velkommen til Gitte – ny i caféstyregruppen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Caféen siden sidst:
- Passerliste generelt
- Hjælp i køkkenet, herunder rengøringshjælp
- Status +/ ÷ timer, herunder ferie.
- Hovedrengøring i sommerferien
4.Planlægning af Sct. Hansaften – herunder information om arrangementet
5. Fotoalbum i café med billeder fra fastelavn
6. Evaluering af Aktivfest d. 16. april
7. Bankospillet d. 18. april - evaluering
8. Forlag til arrangementer i sidste halvår af 2010
9. Foredragsaften i september
10. Åbent hus arrangement
11. Andre forslag og datoer til arrangementer i 2010. (Zigøjner-jazz)
12. Lisbeths oplæg til beboerne vedr. caféarrangement. (evt. afrikansk dans)
13. Opøserskema
I4. informationer/meddelelser til hjemmeside og beboerblad (deadline 19. juni)
15. Eventuelt/meddelelser
16. Næste møde

Ad 1) Lisbeth bød Gitte H. velkommen og fortalte om caféstyrergruppens arbejdsområder og
kompetencer og Gitte fik udleveret et kommissorium.
Ad 2) Dagsorden blev godkendt med en enkelt tilføjelse om VM i fodbold. (Punkt 7a)
Ad3) Det går lidt trægt med at få passere pt.
Gitte er – til stor tilfredshed - tilbage som køkkenhjælper.
Ingen ændringer vedrørende rengøring og opvaskere.
Gitte har tretten timer til gode fra Aktivfesten + 6 timer fra tidligere i alt 19
timer, hvoraf de 3 timer er afspadseret. Status: 16 timer til gode.
Hovedrengøringen bliver pga. ferie foretaget i aftentimerne sidst i juni. Driften
sørger for, at bordene slibes.
Ad 4) Jytte beder driften sørge for fakler. I tilfælde af dårligt vejr, skal vi have telt. Jytte
konfererer med Povl og koordinerer med Lisbeth og Patrick. Beboerinformation om
arrangementet kommer enten ud med Hyldetryk (Jytte spørger Vinie) eller husstandsomdeles
d. 9. juni. Jytte hænger plakater op på udvalgte steder. Jytte forhører, om Povl kender
indholdet af borgmesterens tale, idet vi – hvis vi kender indholdet – kan lave et symbol til
afbrænding, der matcher talens indhold. Hvis ikke kreerer Jytte og Lisbeth ”Uligheden”.
Ad 5) Albummet ligger i caféen. Fremover skal billeder lægges på et USB-stik og kører som
et dias-show på Gittes Pc'er. Lisbeth køber UBS-stik og Café-Gitte opretter et arkiv, så vi
altid kan finde billederne igen.
Ad 6) At maden var anderledes var en stor succes. Gitte synes samarbejdet fungerede rigtigt
godt. Musikken var der delte meninger om, - måske havde det været bedre, hvis der kun
havde været to musikanter. Desværre var der hentet spisebilletter, der ikke blev brugt. Det
betyder noget både med hensyn til indkøb og af hensyn til de, der måtte gå forgæves. Derfor

skal det fremover stå på billetten, at man skal afleverer den, hvis man alligevel ikke kan bruge
den.
Regnskabet for festen behandles på næste møde.
Næste gang vi holder aktivfest, skal vi lave en form for ”bordkort”, så vi bliver lidt mere
blandet ved bordene under middagen.
Ad 7) Der var omkring 22 spillende incl. børn. Stemningen var god, gevinsterne mere
varierede end sidst. Regnskabet er afleveret til Vinie. Vi evaluerer hele forløbet på næste
møde og tager stilling om aktiviteten skal fortsætte.
Ad 7a) Café-Gitte undersøger om det er muligt at få sat en storskærm op i forbindelse med
VM i fodbold d. 24/6 og d. 29/6, hvorefter hun melder tilbage til caféstyregruppen.
Ad 8) Udgår
Ad 9) Gitte tjekker om Caféen er ledig d. 3. september. Jytte tjekker med Elisa, om filosoffen
har lyst den dag. Punket komme på dagsordenen på næste møde.
Ad 10) Birgitte går ind i udvalget. Jytte står stand by ifald mødet afholdes på en aften, Birgitte
ikke kan.
Ad 11) Drøftes på næste møde.
Ad 12) Drøftes på næste møde.
Ad 13) Opøserskemaet udfyldt op til næste møde.
Ad 14) Jytte sørger for at melde til web-redaktørerne, når noget skal på hjemmesiden.
Ad 15) Almindelig irritation over salg ud af huset, men også en erkendelse af, at det er noget
vi må leve med.

Næste møde er d. 9. august kl. 18.30 i Herstedøster

.

