Referat fra eksraordinært møde i cafestyregruppen den 16. december 2020
Tilstede: Charlotte Cornelius, Lillian Henriksen, Miriam Holst, Vinie Hansen
Dagsorden:
1. Referent: Vinie Hansen
2. Dagsorden: Godkendt
3. Plan for ansættelse af ny cafemedarbejder: Sammen med ejendomslederen forsøger
vi at få ansat en ny medarbejder pr. 1. marts. Efter en introduktion til de administrative
rutiner, herunder regnskabet, håber vi, at cafeen kan åbne igen den 17. marts.
Vi gennemgik og tilrettede oplægget til opslag med ansøgningsfrist den 10/1.
Vi aftaler det nærmere forløb med ansættelsen med ejendomslederen.
Ved samtalen vil vi gøre opmærksom på, at beboerne også kan lide traditionel dansk mad.
4. Opstart af spiseklub: Indtil der bliver ansat en ny cafemedarbejder, vil cafeen, som vi
kender den, blive lukket. For stadig at have et socialt mødested, vil vi forsøge at samle
frivillige til en spiseklub hver torsdag med opstart den 9. januar ml. 17.30 -18.30.
Vinie indkalder til møde om spiseklubben den 6. januar kl. 19.00 i cafeen og laver en
dagsorden til mødet.
Beboerne skal tilmelde sig til Vinie Hansen senest tirsdage kl. 20. Det vil også være muligt
at skrive sig på en tilmeldingsliste fra torsdag til torsdag. Prisen bliver 35 kr for voksne
hyldeboere og 50 for gæster, 20 kr. for børn og 30 kr. for gæstebørn. Børn under 10 år
spiser gratis. Der serveres både en kød- og en vegetarret. Vinie Hansen og Lillian
Henriksen laver regnskab fra gang til gang.
Der kan kun betales kontant og ikke med mobilpay.
Det vil ikke være muligt at tage mad med hjem.
Vi undersøger om opvaskeren kan betales over lønbudgettet.
Vi undersøger, om det er muligt at få et udlæg på 1000 kr. til opstart af spiseklubben.
Udlejning og rengøring overtages af ejendomskontoret.
Vinie skriver i Hyldeposten og på FB om spiseklubben.
5. Afslutning for Cafemedarbejderen den 19. december: Vi orienterer om Joan
opsigelse på FB og om, at vi siger pænt farvel til Joan på cafeens sidste åbningsdag inden
jul.
6. Næste møde den 13. januar hos Lillian:
- Planlægning af oprydningsdag i cafeen inden den nye starter

