Referat af cafémøde 7.juni 2021
Deltagere: Vibeke Lange, Vinie Hansen, Lisbeth Wilson Charlotte Cornelius og Pernille Brink.

Referent: Charlotte Cornelius
Dagsorden godkendt med tilføjelse om kassekursus.
Caféen siden sidst:
Der kommer et pænt antal gæster (33 i snit) og spiser i caféen coronareglerne taget i betragtning.
Vi laver status igen i august.
Passerlisten:
Der er pt. for få passere, især hvis Pernille får brug for hjælp til opøsning, da caféstyregruppens
medlemmer fungerer som passere for tiden.
Vi vil lave en liste over passere, så det bliver muligt at kontakte gruppen, når der mangler passere.
Pernille finder den tidligere liste og Charlotte ajourfører den.
Lisbeth holder øje med om den ophængte passeroversigt er fyldt ud.
Caféstyregruppen inviterer passerne til møde efter sommerferien, for bl.a. at tale om
arbejdsgangen i caféen, om betjening af kasseapparatet og om idéer til nye tiltag i caféen.
Coronarestriktionerne
Mange er trætte af at fremvise test, men det er jo et vilkår pt.
Take away og pantordning
Succes med take away, men emballagen returneres ikke hurtigt nok.
Vi køber 25 mere efter sommer og sætter prisen til 20kr.
Økonomi
Vi gennemgik caféens regnskab. Det viser perioden fra 4/5 – 3/6. det ser ok ud, med indtægter på
12.794 og udgifter på 9.646, men der er ikke meget i overskud til at betale opvaskere, ekstra
varekøb og rengøring.
Vinie, Pernille og Heidi laver regnskab til næste møde. Vi overvejer at hæve priserne på madsalg.
Ifølge helhedsplanen starter renoveringen af Hyldespjældet ca. marts 2022. Vinie og Vibeke taler
med afdelingsbestyrelsen om renoveringsplanerne for den indvendige del af caféen.
Vi ønsker at renoveringen af caféen sker i sommerferien.
Menuplanlægning
Fint med Pernilles folder.
Lidt usikkerhed om, hvad folk gerne vil have at spise.
VI foreslår at gøre mere for at tiltrække børnefamilierne. F.eks. børnemenu en gang om måneden
og små ændringer i salaten, tilpasset børnene.
Pernille efterlyser forslag til børnemenuer på FB.

Trivsel
Mange praktiske udfordringer i køkkenet med inventar, der ikke er optimalt.
Pernille laver en prioriteret liste over ønsker, som vi kan tage videre til afd. bestyrelsen.
Fremtiden
Caféen har 307 facebookvenner.
Undersøge om vi kan få bedre skiltning om caféen udenfor.
Vi kunne ønske os at frivilligmødet i november handlede om caféens fremtid, med diskussioner
om, hvad vi ønsker os af den fremtidige café.
Kassekursus
Vi får arrangeret et online kursus i betjening af kasseapparatet. Vi inviterer faste passere med.
Udlejningen
Ingen bemærkninger
Sct. Hans aften
Vi spiser mellem kl. 18-20 og bagefter er der fakkeltog op til bålpladsen.
Menu: kylling, nye kartofler, agurkesalat og is med jordbær
Pernille har arrangeret med opvaskere.
Tilmelding senest 15.juni i caféen eller på nettet.
Sommerfest, caféens 31-års jubilæum og Hyldespjældets 45-års jubilæum d.28.august
Vi lejer Baunegårdens stor runde telt.
Vi laver kagekonkurrence. Vinderen vinder klippekort til caféen.
Børneunderholdning – Vi hører om Baunegården kan noget eller kender nogen.
Loppemarked på torvet.
Menuen bliver grill fra en slagter, der kommer med det hele.
Pernille står for salater, brød og dessert.
Vi får trykt spisebilletter, som sælges fra 3. august til 19, august.
Pernille bestiller borde, stole, mønstrede duge, service og glas til 100 personer.
Musikken er bestilt. Ncity kommer med jazzy 50ér rock´n roll.
Beboermøde d.21. juni/valg til caféstyregruppen
Vi der sidder i caféstyregruppen pt. genopstiller alle.
Vi mangler et medlem for at være fuldtallige.
Vi stiller op på Hyldenet.
Næste møde
Næste møde 30/6
Og igen 9/8
Evt.

Vinie sender notat ”Om caféen” til Pernille til Hyldenet.

