
Referat af cafemøde den 10. januar 2023
Tilstede: Charlotte Cornelius, Liv Simonsen, Vinie Hansen, Lisbeth Wilson.

Afbud: Vibeke Lange.

1. Referat: Lisbeth Wilson

2. Opfølgning fra sidste møde:

a. Affaldssortering: Der er sat information om sortering af affald op i

køkkenet. Den sidder over rest affaldsbeholderen. Vinie skriver

informationerne ind i udlejningsvejledningen.

b. Indkøb: Driften har købt nye tallerkner og krus, som er kommet på

plads. Vi fordeler det, når vi får nye skabe.

c. Glasmontren: Driften tager den ned. Måske vil tøjbytteboden bruge

den, når de er kommet på plads i den nye materiale- og

genbrugsgård.

d. Revision af kommissoriet: tages op senere

3. Evaluering af Juleværkstedet: Det gik godt og var pænt besøgt.

Til næste år skal invitationen udformes, så den tydeligt henvender

sig til alle i Hyldespjældet, også dem uden børn.

Den 2. december er reserveret i år.

Vi dropper juletræ i cafeen, mange har givet udtryk for, at det er

hyggeligt med træet på torvet.

4. Evaluering af julebanko: Der var en god stemning, ikke så mange, 23

voksne og 1 barn, men meget hyggelig. Det er en stabil gruppe, der

kommer.

5. Regnskab for banko 2022

Der er 10 bankoarrangementer i løbet af året.

Det er en udgift for Hyldespjældet på ca. 2000 kr.

Et godt arrangement.



6. Fællesspisninger

a. Julemiddagen: det var en stor succes med 55 gæster, som skabte et

overskud på 1024 kr.

Alt fungerede fint, men meget oprydning bagefter. Det bliver godt

med en opvasker.

b. Regnskab for vores fællesspisninger: Vinie laver regnskab, som bliver

afleveret til Henrik, der er Hyldespjældets beboervalgte revisor. Det

vil være med antal tilmeldte fra hyldespjældet og gæster.

c. Fællesspisningen den 18. januar: Vi mødes kl. 15. Det er

Charlotte og Lisbeth der er hovedansvarlige. Vinie kontakter en

beboer, der har tilbudt at være med.

Den 28. februar er det Vinie og Liv

Den 21. marts er det Charlotte og Lisbeth

Den 26. april er ikke planlagt

Den 24. maj vil være den sidste fællesspisning, inden cafeen skal

renoveres. Her håber vi på godt vejr så vi kan grille, og vi vil alle

være til stede.

7. Opvasker: Der har været en pige, som har søgt opvaskerstillingen.

Vi håber, hun kan starte til fællesspisningen den 18. januar.

8. Fredagsbar den 10. februar med musik: Vi starter med ost og pølse

bord. Vibeke, Vinie, Liv, Charlotte kommer.

9. Fastelavn den 19. februar: Driften sørger for tønder og kroner. Liv og

Charlotte kommer. Liv og Vinie bager fastelavnsboller. Vi har brug for

en, der vil tage sig af tønde ophængning. Charlotte laver 50 slikposer,

Lisbeth køber 10 fastelavnsris.

10.Planlægning af sangaften den 15. marts og 19. april: planlægges på

næste møde.

11.Arrangement for alle frivillige den 18. marts: Alle frivillige bliver

inviteret. Maden bliver bestilt udefra, og Vinie kontakter Per

Gustafsson, om han vil komme og spille.

12. Loppemarked: Charlotte kontakter en af dem, der tidligere har



ønsket at holde loppemarked i caféen. For at hører om de stadig

er interesse i at stå for det. Vi tager det op på næste møde.

13. Næste møde: Vi skal have beretning og regnskab på til næste

møde, som er den 7. februar kl. 10-12.


