Referat fra caféstyregruppemøde
den 11/8 kl. 18.00 hos Gitte, Herstedøstervej 53
Deltagere: Gitte, Marie, Janne og Vinie
Afbud: Marianne og Miriam
1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt med tilføjelse af
Julemandens værksted som pkt. 11.
2. Valg af referent: Vinie skriver referatet
3. Caféen siden sidst:
- Passerlisten: En af de faste passere skal på uddannelse tirsdag-torsdag, så vi
skal være opmærksomme på at få nye passere. Vi finder de gamle papirer
med opfordring til at være passer frem og lægger dem på bordene.
- Hjælp i køkkenet: Thomas stopper på torsdag. Gitte har kontaktet
kommunen for at få en ny i aktivering.
- Status +/ ÷ timer, herunder ferie ( 0 timer)
- Mobil-pay i cafeen: De sidste papirer blev underskrevet og der kan
igangsættes en gratis prøveperiode på ca. 1½ måned. Herefter tager vi
stilling på næste møde i november om det skal fortsætte.
- Den nye Grill: Prisen for leje af grillen sættes til kr. 100. Folk skal tømme
grillen for asken fra sidste bruger, da den først skal blive kold.
4. Halvårsregnskab 2014 for cafe og udlejning:
Regnskabet for cafeen udviser et underskud på kr. -928. Samme tid sidste år
var der et overskud på godt kr. 4000. Vi tager regnskabet op igen på næste
møde for at følge udviklingen. Der er et fald i gæster i cafeen. Vi overvejer
hvordan vi kan få flere til at bruge cafeen. Dette tages også op på næste
møde.
Regnskabet for udlejningen ligger på samme niveau som sidste år med et
overskud på ca. kr. 4000.
5. Evaluering af forfatteraften d 23 / 4 med Aydin Soei: Det var et spændende
oplæg om hans bog ”Vrede unge mænd”. Der var ikke så mange deltagere som
forventet, men et fint arrangement, som vi gerne vil lave igen sammen med
biblioteket.
6. Evaluering af græskardag d. 3/6 fra kl 16 på Harry Potter legepladsen: Da
det regnede voldsomt blev arrangementet flyttet til cafegården. Næste år skal
det måske være den 1/5, så der er tid til at få græskarrene til at gro. Der var
ikke så mange deltagere, så til arrangementet den 2. november må deltagerne
selv medbringe et græskar, hvis de ikke har held med dyrkningen.Janne skriver
om det i Hyldeposten.
7. Evaluering af Sankt Hans aften den 23/6: Det var et godt arrangement og vi
var 4 fra cafestyregruppen og Lisbeth, som forberedte arrangementet. Det var
fint. Der manglede dog kage så Vinie købte chokolade i kiosken. Næste år
falder Sankt Hans på et cafe-aften, så der kan vi planlægge med fællesgrill

hvor Gitte køber det hele ind. Vi tager det op i starten af året.
8. Digitalt beboermøde den 15/9: Vinie fortalte om det digitale beboermøde,
som der kommer et Hyldetryk med orientering om til alle husstande på fredag
15/8. Så bliver det muligt at oprette sig for at stemme og stille forslag m.m. Det
vil være muligt at få hjælp i cafeen fra den 19/8 til den 18/9. Medlemmer af
projektgruppen vil være til stede og tilbyde hjælp. Der sættes også en skærm
op med information. Ligeledes kan der læses om det på Hyldenet.
9. Planlægning af ølsmagning den 3.oktober: Miriam har kontakt til to
personer, som evt. kan stå for ølsmagningen. Det skal afklares senest den 18/8
hvor der er deadline på Hyldeposten. Det afholdes som sidst med pølse- og
ostebord. Vinie skriver om det i Hyldeposten. Der sælges billetter fra den 9/9 –
30/9. Prisen aftales når vi ved hvad arrangøren koster. Vinie, Torben og Miriam
hjælper. Vinie hænger plakater op.
10.Planlægning af koncert med Mike Whellans koncert den 15/11: Vi laver
fællesspisning ifm. musikaftenen. Gitte laver flæskesteg i grillen. Der sælges
billetter fra 21/10-11/11 . Prisen aftales med Gitte. Vinie skriver i Hyldeposten.
Dem der kan fra cafestyregruppen, hjælper til.
11.Planlægning af Julemandens værksted den 29/11 kl. 14-17 med lavning af
julegaver, julekagebagning, keramikværksted og pyntning af juletræ i stedet for
den 28/11. Janne skriver om det i Hyldeposten.
12.Opøserskema medbringes på mødet: Vi udfyldte så meget vi kunne. Vinie
sender videre til Miriam og derefter til Marianne.
13. Stof til Hyldepost og hjemmeside: Blev fordelt
14. Eventuelt/meddelelser: Der er nytårskur den 17. januar for udvalgene. Det er
GMU der arrangerer det.
15. Planlægning af de næste møder i 2015: Vi aftalte den 3/2 hos Janne og den
7/5 hos Vinie
16.Næste næste møde d 18. november hos Marie kl 20

