
Referat af Caféstyregruppemødet d.26/8 2019 
 
Deltagere: Miriam Holst, Vinie Hansen, Lillian Henriksen, Tove Brønden, Joan Henriksen og Charlotte 
Cornelius 
 
Dagsorden: 
1. Valg af referent: Charlotte 
 
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med enkelte tilføjelser. 
 
3. Caféen siden sidst: 
a) Passerlisten: Der er generelt lidt for få passere. Joan sender os en liste over aktive passere. Vi 
forsøger at få flere faste brugere til at tage en vagt. 
b) Overtid/Afspadsering/ferie: Joan har ca.20 timer til afspadsering. Noget bliver brugt på ferie som 
afholdes i uge 40 og i uge 9 i 2020. 
c) Forsikring af malerier: Driften har tegnet en forsikring, der dækker skulpturerne i Hyldespjældet, 
og også malerier udstillet i caféen. 
d) Pasning af blomster: Denne sommer forsøgte vi os med en fordeling af blomstervanding og 
pasning. Det fungerede rimeligt. Driften passer gården, men vi tjekker det også. Stadig usikkerhed 
om gartnerens opgave. 
I forbindelse med Joans revidering af passernes opgaver, får vi tilføjet at torsdagspasserne står for 
at vande blomsterne inde. (og ude efter behov.) 
Miriam og Charlotte køber nye planter til vindueskarmene lidt senere på sæsonen 
e) Udlejningen: Lidt problemer på det sidste, hvor Joan har måttet give en skriftlig advarsel. 
Desværre er der også forsvundet noget køkkenudstyr (fade mm.), som må genanskaffes. Vi 
besluttede også at indkøbe 3 varmeplader, som er gode til buffet-aftenerne over 
aktivitetsbudgettet. 
Hvis udlejningen bestilles torsdag til førstkommende weekend, kan det være svært at skaffe 
rengøring med så kort varsel. Udlejningen kan så aftales, så lejerne selv må klare rengøringen, med 
refusion af den betalte rengøringsudgift. 
f) Nye opvaskere: Vores trofaste opvasker Hjalte fylder 18 år, og må derfor stoppe i caféen 26.sept. 
Joan annoncerer på Facebook efter nye opvaskere. Vi søger 2 personer en til tirsdag og en til 
torsdag. 
 
4. Evaluering og regnskab for Sankt Hansaften: 
En hyggelig aften, hvor gæsterne selv medbragte kød til grillen, og vi stod for salater m.m 
Næste år bliver en tirsdag, hvor caféen har åbent. Noget lettere når vi har Joan med. 
Vi overvejer at have en båltale næste år, hvis vi kan finde den rigtige taler. 
Regnskabet viser et underskud på ca. 2000 kr. som dækkes af aktivitetsbudgettet. Der deltog 27 
voksne og 5 børn. 
 
5. Caféregnskab og besøgstal: 
Regnskabet for caféen er ikke endelig gjort op. Der mangler bl.a. refusion for Gretes løn men det 
skulle balancere. Vi kan dog se at det første halve år i caféen kommer ud med et underskud på ca. 
7.000. Vi tager regnskabet op på næste møde igen. 



Vi mangler ca.10 gæster mere hver gang. Joan prøver fremover at fremstille mindre mad, men 
derfor også at tilbyde forudbestilling inden kl.13. Hvis der kommer mange, er det altid en god idé at 
bestille inden. 
Udlejningen har et overskud på ca. 14.000 kr., så der bliver indkøbt ny viskestykker m.m. 
Regnskabet kommer på igen til næste møde, hvor alle tal forventes at være med. 
 
6. Sangarrangement mandag d.23 sept. og fredag d. 25. okt.kl.19.30 
Miriam kontakter Morten Praem igen. 
Vi hænger plakater op- også i Galgebakken. 
Den 23 sept. deltager Lillian, Miriam og Vinie. Der bliver købt kage og serveret kaffe. Cafégruppen 
mødes 18:30. Til sangaftenen d.25.okt. deltager hele caféstyregruppen. Vi mødes igen 18.30. Da det 
er en fredag, vil vi have chips og åbent i baren. 
 
7. Halloween d.31. oktober: 
Janne arranger som tidligere Halloween aften på Tingstrædernes torv. Vi tilbyder at hjælpe hvis der 
er behov. 
 
8. Udstilling af malerier, Lis Livornese vil gerne udstille: 
Lis laver fernisering d.22.sept. kl.14.30.Der annonceres på Facebook og på Hyldenet. Lis låner nøgle 
til caféen og Lillian og Vinie hjælper til. 
 
9. Boligkonference i BO-VEST d.5.okt 
Cafestyregruppen har 1 muligvis 2 deltagerpladser. 
Charlotte deltager, og hvis vi får 2 pladser, deltager Tove også. 
 
10. Caféen har 30års jubilæum i 2020: 
Vi finder en dato og gode idéer til arrangementet på næste møde. 
 
11. Kommende arrangementer: 
- Andespil d.3.nov. Joan køber ænder. Vinie tilbyder at være opråber. 
- Julecafé d. 30. nov. 
-Julebanko d.1.dec. Vinie tilbyder at være opråber. 
 
12. Opøserskema: Blev udfyldt 
 
13. Kommende møder: 
Næste møde hos Miriam 21.okt. Vi tager hver en lille ret mad med. Lillian sørger for lidt ost. 


