
Referat fra møde i Cafestyregruppen

onsdag den 27. april 2022

Deltagere: Charlotte Cornelius, Vibeke Lange, Liv Simonsen, Lisbeth Wilson

Vinie Hansen, Helle Aagaard Finnich.

Afbud:

Dagsorden:

1. Valg af referent – Vibeke

2. Godkendelse af dagsorden – Godkendt med tilføjelser under pkt. 3

og tilføjelse af pkt. 7A

3. Cafeen siden sidst:

- Antal besøgende ift. Menu – besøgstallet er stigende, dog kan

ydre faktorer have indflydelse, ex fodbold, skoleferier og lignende

- Opsætning af kasseapparat – Helle har rykket leverandør. Der

laves en forenklet vejledning. Der vil gr. fejlindtastninger blive

afholdt individuel undervisning.

- Ny opvasker – Luna er kommet til og har et fint samarbejde med

Julie.

- Flexjob, møde med kommunen – d. 3/5 starter der en i afklaring

til Flexjob. Starter 1 dag om ugen i 3 timer.

- Passerlisten – Passerliste bliver medbragt til kommende møder.

- Blomster og borde/bænke i gårdhaven – der er plantet nye

krydderurter. Der ønskes espalier til klatreroser. Vi tager evt.

indkøb op med driften. Driften rengør gårdhaven. Bord/bænke er

blevet oliebehandlet. Der kommer ikke bord/bænke foran Cafeen,

men der kan lejlighedsvis sættes alm borde/stole ud.

- Take away emballage – der indkøbes 50 nye og gr. hygiejne,

modtages Hyldebeboeres egen emballage ikke længere.



- Køleskab (udlejning) – Er gået i stykker, bliver afhentet d. 28/4.

Helle taler med Driften om et køleskab til lån, mens nyt afventes.

- Hovedrengøring – Helle og Leila gør hovedrent i ugen 27.

- Gulvet blev behandlet i 2021.

- Gardiner nedtaget, skal vaskes og rulles.

4. Madplanen, børnevenlig mad, vegetarretter, forslagskasse – Lisbeth

har lavet et indlæg til Hyldeposten. Vegetarretten ønskes

opgraderet, herboende vegetarer/veganer tages med på råd.

Menuen d. 30/6 ændres til buffet. Der opsætte forslagskasse, ikke til

Ris/Ros ( Lisbeth køber en).

5. Evaluering af påskebanko den 3. april, regnskab – udsættes til næste

møde.

6. Udstilling og børnetegninger – der udarbejdes ramme for udstilling.

Tegningerne fra konkurrencen modtages i Cafeen og vil blive udstillet

efter lodtrækningen.

7. Cafeen under renoveringen- udsættes til næste møde.

7A. Arrangementer for Hyldeboere kan afholdes gratis, dog ikke

arrangementer med direkte salg for øje.

8. Kommende aktiviteter:

- Sankt Hans aften torsdag den 23. juni – indlæg i Hyldeposten,

detailplanlægges på næste møde.

- VAs 75 års jubilæum den 25. juni – udsættes til næste møde.

- Musikarrangement med band fra Galgebakken – udsættes til næste

møde.

- Andespil den 6. november

- Julebanko den 4. december

- Julemandens værksted den 27. november

- Frivillig arrangement, den 5. november

- Øl/vinsmagning, den 23. september

9. Punkter til kommende møder:



- Halvårsregnskab til mødet i august

- Evaluering af påskebanko den 3. april, regnskab

- Cafeen under renoveringen

- VAs 75 års jubilæum den 25. juni

- Musikarrangement med band fra Galgebakken

- Øl/vinsmagningsarrangement den 23. september

- Sankt Hans aften den 23. juni

Næste møde den 18/5 kl. 11-13

10.Mødeplan – 10/8, 5/10, 9/11

11.Eventuelt


