
Referat fra Cafestyregruppen, møde den 13.10.21
Til stede: Lisbeth Wilson, Charlotte Cornelius, Vibeke Lange, Vinie Hansen,
Liv Simonsen, Pernille Brinck

1. Referent: Liv Simonsen
2. Godkendelse af dagsorden: ok
3. Cafeen siden sidst:

- Passerlisten: Fast passerplan kontra løbende tilmelding. Vi vil aftale møde for alle
passere.

- Vibeke vil tage nogle vagter om tirsdagen, da en af de faste passere har sygeorlov
- Nyt kasseapparat: Vinie og Pernille tager første møde. Ligger i uge 43. Derefter aftales

kursus for alle passere.
- Reparation af ovne: De er blevet repareret, men ovnene er stadig ikke gode, ujævn

varme. Vinie undersøger, om der er økonomi til nye ovne.
- Rengøringshjælp café og udlejning: Rengøringshjælpen har sagt op. Vinie har haft

opslag på facebook, en ansøger har meldt sig. Nuværende rengørningshjælp + vikar
varetager opgaven indtil 1. nov.

- Fleksjob: fleksjobbers sygemelding er forlænget med en måned. Vibeke tilbyder sin
hjælp i sygeperioden. I sygeperioden vil hun hjælpe til i køkkenet hver tirsdag kl 12 – 15.

- Fleksjob-aftalen vedrørende det økonomiske aspekt må vi tage op igen. Kim og
afdelingsbestyrelsen følger op.

4. Udlejningsmaterialer og kontrakten: Vi har ikke fået tilbagemelding på vores svar på klagen.
Som følge af denne klage har vi gennemgået diverse regler i forbindelse med udlejning.
Pernille har lavet udkast til opdatering.
Udkastet vedtages med små justeringer. De opdaterede regler bliver lagt på hjemmesiden.
Vi følger op på Caféens regnskab og udlejningsregnskabet.

5. Evaluering af sommerfesten, regnskab: Der var mange der deltog, ca 115. Regnskabet viste
et mindreforbrug på ca 20.000 kr. Ift. budgettet på 60.000.

6. Evaluering af fernisering den 26 nov.: Der kom kun tre gæster. Ferniseringen bør ligge
tættere på dagen, hvor billederne bliver hængt op i Cafeen.
Vi annoncerer efter nye mulige udstillere.

7. Evaluering af fællessang den 8. okt: kun ca 10 fremmødte. Næste gang, den 19. nov. Har vi
en mere præcis ‘dagsorden’ indeholdende opvarmning, konkrete forslag til sange, lægge en
ind midt på aftenen.

8. Planlægning af menu til frivillighedsdagen 6. nov.: Pernille kommer med forslag. Der
kommer en spillemand.

9. Andespil den 7. nov.: Pernille indkøber 6 ænder.
10. Julebanko den 28. nov.: Pernille indkøber 3 flæskestege, 3x2 vine, klementiner,

pebernødder og æbleskiver. Cafestyregruppen sørger for ekstra præmier.
11. Julemandens værksted den 12. dec (datoen ændret efter mødet, da den 5. dec.desværre

var booket).:
Driften skærer træskiver til dekorationer.
Charlotte samler lærkegrene og køber ler, gran og limstifter og laver godteposer.
Vi har ´klippe-klistre´papir.
Der bliver pause med kaffe, gløgg og æbleskiver.
Vinie bager med børnene.



Liv køber gløgg.
Vi skal finde kandidat til julemand-rollen.
Vinie spørger Spillemanden fra den 6. nov, om han også kan komme denne dag.
Pernille køber æbleskiver og klementiner og laver brunkagedej, opskrift fra Charlotte.
Vinie køber juletræ.

12. Julemiddag den 16 dec.: Julekurve til de mest fittige passere. Pernille køber ind, værdi ca
300 – 500 kr.Alle dem, der kan fra cafestyregruppen, kommer og hjælper.

13. Næste møde den -19.1.22 kl 10.00-12.00.
14. Ekstra punkt: Brandsikkerhed. Pernille følger op på det.


