
Referat af caféstyregruppemøde 

d. 8. nov. 2011  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Caféen siden sidst 

- Hjælp i køkkenet, herunder rengøringshjælp 

- Status +/÷ timer, herunder ferie 
- Passerliste 
-  Portionsstørrelserne (giver mindre portioner flere opfyldninger?) 

3. Evaluering af jubilæumsfesten 
4. Evaluering af Værkstedernes dag, - herunder loppemarked 
5. Planlægning af musikaften d. 18. nov. 
6. Planlægning af ølsmagning d. 2. dec. 
7. Julebanko 
8. Planlægning af Sigøjner-jazz- eftermiddag 
9. Resultat af undersøgelse om muligheden for at hyre en zumba-instruktør 
10. Julepyntning af caféen 
11. Temaaften om frivilligt arbejde 
12.  Spørgsmål til stikord om caféen 
13. Opøserskema 
14. Kommende arrangementer: Fastelavn 19/2. Aktivfest ? Legepladsstudietur 27/3. VA-foreningsmøde d. 

6/6 
15. Indlæg til Hyldeposten (deadline 19.december).  
16. Idéer til arrangementer 
17.  Eventuelt/meddelelser 
18.  Næste møde. 

 
 

Tilstede var: Vinie, Birgitte, Grete og Jytte. Afbud fra Café-Gitte  
 

Ad 1) Dagsordenen blev godkendt med fgl. tilføjelser: 
  
 7 a) Store julemiddag 
 8 a) Hyldeprismiddag i caféen 
 8 b) RUC-aften 
 
Ad 2) Gitte har 3 ½ time til gode fra et kursus om psykiske sygdomme afholdt af ABC for 
hele personalegruppen. Har pt. + 19 timer, primært fra jubilæumsfesten (13 t. ellers fra 
reception i marts og madmesse i Bella centret). Gitte afholder ferie i uge 4. Det går pt. lidt 
trægt, med passerlisten og Grethe og Gitte er fortsat hjælpere i køkkenet. Der kommer ifølge 
Gittes notater en tyrkisk kvinde til samtale vedr. aktivering med start 1/1-2012. Der er endnu 
ikke truffet nogen afgørelse. Desuden håber vi, at få forlænget den aktiveringsaftale med 
kommunen, som løber nu. 
Hvorvidt det har skabt flere opfyldninger p.g.a. mindre portioner, kan vi først få svar på, når 
Gitte er tilbage. De fleste af de øvrige opøsere synes ikke portionerne er blevet mindre, og 
som følge deraf er der heller ikke flere opfyldninger. 
Ad 3) På trods af massivt regnvejr, var det en god dag. Børnekunstværkstedet var en stor 
succes. Ansigtsmaleren var meget kompetent. Ligeledes klovnen ”Jo-Jo” var rigtig god. 
Maden var god og rigelig. Det blev diskuteret om prisen på børnebilletterne (kr. 75.-) var sat 
lidt for højt, uden at der kom nogen entydig afklaring på spørgsmålet. ”Rocking Goest” 
leverede god underholdning, og nseglæden var stor. I øvrigt ydede de ansatte dagen igennem 
en stor indsats i kampen mod vandmasserne 
 
Ad 4) Værkstederne var ringe besøgt på ”Værkstedernes dag”. Til gengæld var 
loppemarkedet en stor succes, og det fungerede fint med åben cafédag. God idé med at dække 
op til sandwich-buffet. Blandt andet bliver der ikke så meget madspild. Der var ønsker 



fremme om at gøre loppemarked på Storetorv til en tilbagevendende begivenhed i samarbejde 
med caféen. Det blev besluttet, at afholde loppemarked/åben café en søndag i maj – juni og  
igen i august – september. Vi finder én, der vil stå for det, således at vi sikre, at det blive 
annonceret i Hyldeposten og evt. i AP til god tid. 
 
Ad 5) Hvis Gitte fortsat er syg kommer billetsalget til at foregå fra ejendomskontoret. Vinie 
og Jytte er stand-by for Gitte om nødvendigt. Der skal købes ind til ostebord. Salg af 
drikkevarer som sædvanligt. Caféstyregruppen mødes kl. 18.30 og gør klar til musikaftenen. 
 
Ad 6) Til ”Juleølsmagningen” laver vi ost/pølsebord som sidst. Tilbehør: Humusdip, 
avokadodip, chips og peberfrugt. Vi dækker op med rød/hvidternede papirduge og røde 

servietter på lange borde. Caféstyregruppen ÷ Birgitte mødes kl. 18.00 og gør klar. 
 
Ad 7) Jytte afklarer med Victoria, hvad mødetidspunket er. Vi beder Gitte købe præmier som 

sidst. Jytte er opråber, og caféstyregruppen hjælper til (÷Vinie).  
 
 
Ad 7a) Som sædvanligt hjælper caféstyregruppen med at få afviklet Store-Julemiddagen  
d. 20. dec. Gitte køber passerpræmierne. 
 
Ad 8) Lisbeth får afklaret om Pio selv sørger for annoncering af arrangementet. Får vi 
plakater sørger vi gerne for ophængningen. Prisen til musikkerne er kr. 5000.-. Der spilles fra 
kl. 15.00. Caféen åbner kl. 14.00. Vinie lægger dej til boller. Gitte køber ind til sandwich 
(pølse + ost), og bager en kage Vi sælger drikkevarer som sædvanligt. 
 
Ad 8a) Klunserne og cafépasserne vandt årets hyldepris. Dermed fulgte en middag i caféen. 
Povl aftaler selv med klunserne, hvilken dato, det skal være. Caféstyregruppen får en liste 
over passerne, og aftaler en dato med Gitte, hvorefter Vinie laver et oplæg til en invitation, 
som vi deler ud. 
 
Ad 8b) Når gennemgangen af den rapport, 2 RUC-studernede har lavet om beboerdemokrati i 

Hyldespjældet, afholdes d. 10. nov. står cagéstyregruppen (÷ Birgitte) bi. Povl sørger for det 
bløde brød. Caféstyregruppen mødes kl. 18.45 og gør klar. 
 
Ad 9) Da styrketræningsfolkene har inddraget en del af bordtennisrummet, er det ikke muligt 
at få plads nok til danseundervisning. Derfor droppes idéen. 
 
Ad10) Vinie indkøber juletræ. Gitte lukker skabet med stadsen op. Grete, Lisbeth og Jytte 
mødes og pynter caféen. En beboer har tilbudt at lave juledekoration. Det tager vi glade imod.  
 
Ad 11) En beboer vil gerne formidle, at en person fra Frivilighedscentret komme og fortæller 
om frivilligt arbejde. Vinie giver beboeren besked om, at vi siger tak, men gerne vil vente til 
engang i begyndelsen af året pga. mange arrangementer pt. Vi skal have en dato for 
arrangementet, således at et kan annonceres i næste nummer af Hyldeposten. Deadline er d. 
19. december. Vinie er tovholder.  
 
Ad 12) Ingen havde nogle spørgsmål. 
 
Ad 13) Opøserskemaet blev udfyldt frem til d. 22/3. 
 
Ad 14) Kommende arrangementer: Fastelavn 19/2. Foredrag v/frivillighedscentret. 
Legepladsstudietur 27/3. Aktivfest/Skulpturfernisering d. 2.juni. VA-foreningsmøde d. 6/6. 
 
 



 
Ad 15) Jytte annoncerer fastelavn i førstkommende Hyldepost. Vinie skriver om Foredraget 
om frivilligt arbejde. Hvis det kan nås, skal musiksøndagen med Pio annonceres.  
 
Ad 16) Ingen forslag. 
 
Ad 17) Der afholdes regnskabsbeboermøde d. 26. marts.  
 
Ad 18) Næste møde er d. 17. januar kl. 20.00 hos Jytte. Regnskab og beretning skal behandles 
på dette møde. 

 
 


