Referat af cafestyregruppemødet
d. 12. februar 2013
hos Vinie, Tømmerstræde 3
kl. 20
Deltagere: Vinie, Gitte, Maria, Janne, Marianne og Miriam.
1) Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt.
2) Valg af referent: Miriam
3) Cafèen siden sidst:
Passerlisten: Går fint for øjeblikket.
Hjælp i køkkenet: Kommunen kontakter Gitte, når de har en person, der passer hos os.
Status+/- timer, herunder ferie: Gitte har 6 timer + 17½ =23½ timer, hun afspadserer før påske d.
25. 26. og 27.marts = 18 timer. Tilbage er der 5½ time. Sommerferie i ugerne 27, 28, 29 og 30. Gitte
er tilbage mandag d. 29. Juli. Cafèen åbner tirsdag d. 6. august. Sidste åbningsdag inden ferien er
tirsdag d. 25. juni.
Legehjørnet: Janne vil stå for legehjørnet med evt, nyindkøb og genbrug af legetøj.
Pasning af blomster: Marianne og Miriam passer blomsterne ude og inde. Julepyntet skal placeres
i et skab, som for øjeblikket ikke kan åbnes, men driften må se på det.
4) Regnskab 2012 for cafe og udlejning:
Regnskabet gennemgået: Der er et underskud på kr. 4.774,- Vi laver et kvartalsregnskab og ser
hvordan det så ser ud i 2013..
Udlejning: Et underskud på kr. 8.102,-. Vi vil indhente tilbud på hovedrengøring, for at se om det
kan gøres billigere end sidst.
5) Regnskab for banko 2012: Banko hele året (8 gange) var en succes og kostede i år kr.
436,57 Julebanko i år bliver afholdt søndag d. 1. december.
6) Søndagsudlejning: Fra kl.12 til kl.18 koster kr. 350.- Rengøringen klarer man selv.
7) Udkast til beretning 2012: Cafestyregruppens beretning blev gennemgået og der er enkelte
rettelser. Gitte tjekker op på plu-numrene med priserne.
8) Beboermøde den 18. marts, valg til cafestyregruppen: Alle genopstiller. Maria overvejer.
9) Evaluering af julebanko og julemiddagen: Julebanko var en succes, gentages den 1.
december 2013. Julemiddagen var fin, alt gik godt.
10) Evaluering af nytårskoncert: En god oplevelse. Vi vil overveje at kombinere den med
aktivfesten, da der kun deltog 33 personer. Regnskabet kommer på næste møde.
11) Evaluering af nytårskuren: Det var en rigtig god dag, med gode oplevelser.
12) Evaluering af fastelavn: Det var som sædvanlig et godt arrangement men kåringen og
uddelingen af godteposer blev forsinket pga.ventetiden af voksentøndeslagningen. Det tog
for lang tid!
13) Udkast til beskrivelse af det frivillige arbejde i Hyldespjældet: Bliver fremlagt på
beboermødet den 18. marts.
14) Nye aktiviteter og arrangementer: Udsættes til næste møde.

15) Kommende arrangementer: Aktivfest?, Sommerfest?, Sankt Hans: Gentagelse af 2012.
Årskonferencen den 1. juni: Der kommer et program senere.
16) Opøserskema medbringes på mødet: Blev gennemgået.
17) Stof til Hyldepost og hjemmeside: Intet nyt. Gitte skriver noget.
18) Eventuelt/meddelelser: Janne vil skrive om græskarfest til efteråret.
19) Næste møde: Bliver den 18. april kl.20 hos Janne.

