
Referat fra cafestyregruppens møde den 18/1-18 

Tilstede: Vinie, Charlotte og Mette 

Afbud fra Miriam. 

 

1) Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af enkelte punkter. 

 

2) Referent: Mette Morsing 

 

3) Cafeen siden sidst 

 

- Passerlisten: Vi skal finde 8 passere til åbningsdagene hhv. d. 6/3 og 8/3. Charlotte forsøger at 

spørge rundt. 

- Hjælp i køkkenet: Vinie taler med Gitte og Grethe om de har lyst til at fortsætte deres arbejde i 

cafeen når den nye cafeleder starter. Eksempelvis kunne Gitte fortsætter som hun plejer og 

Grethe kunne stå for vasketøjet. Charlotte undersøger om vores opvasker Hjalte ønsker at 

fortsætte og om han eventuelt kender nogen der også skulle have interesse. 

- Ejendomsleder Jesper sørger for at det bliver bestilt en alkoholbevilling til den nye cafeleder. 

 

4) Evaluering af regnskab fra juleværksted og selve dagen: 

Regnskabet så fornuftigt ud og der henvises til bilag. Dagen gik godt og der mødte mange op og 

hyggede sig. Vi diskuterede mulighederne for at holde et julebazar samme dag eller i forbindelse 

med en cafeaften i december.  Et julebazar hvor flere af de kreative beboerne kunne have mulighed 

for at sælge julenisser, julepynt osv. Dette kunne overvejes næste år. 

 

5) Julebanko: 

Dette gik godt og der mødte 22 voksne op og 9 børn.  

Der henvises til bilag for regnskab. 

 

6) Bankoregnskab 2017: 

Sammenregnes alle 10 banko eftermiddage i 2017 ses et samlet underskud på – 655,59 kr. Opvejes 

dette mod graden af udbytte beboerne får ud af eftermiddagene vurderes det som et lille og 

rimeligt beløb. Der henvises til bilag for regnskab. 

 

7) Cafeberetning 2017: 

 

Der er pt. En ledig plads i cafestyregruppen. Det foreslås at vi spøger Lilian som ofte melder sig som 

passer i cafeen. Hvis hun ønsker at være med skal hun opstille til valg ved næste beboermøde d. 

4/4-18. 

Der er omlagt varmvandsrør i cafeen og i den forbindelse er der sket en grundig rengøring af steder 

der normalt ikke er lette at komme til. Charlotte og Miriam vil vaske og stryge gardinerne i cafeen 

så den vil så klar til næste udlejning samt åbningen d.6/3. 

 



8) Regnskab  

Regnskabet for cafeen blev gennemgået. Årets samlede udgifter lød på 30.517 kr. ud af et 

disponibelt beløb på 45.000 kr. Der henvises til cafeens samlede regnskab for 2017. 

 

9) Fastelavn 2018  

Fastelavn bliver holdt d. 11/2 kl. 13 i cafeen. Der skal indkøbes nye køller til tøndeslagning. Det 

vurderes at vi skal bruge 8-10 nye køller, heriblandt både små og store køller. 

Janne har tilbud at bage 120 fastelavnsboller som vi pynter og tilbereder på dagen. Miriam og 

Charlotte laver slikposer og køber slik for 5-600 kr. Fastelavnsris til vinderne af tøndeslagning er 

bestilt. Der er lidt usikkerhed om hvor meget kakao og flødeskum vi skal købe. Sidste år var der 

indkøbt en passende mængde. Vi undersøger nærmere hvor meget der er behov for. 

 

Mette laver laminerede skilte til aldersopdeling som vi kan hænge op ved tønderne i år. Vinie 

opsætter opslag på tavlerne i Hyldespjælet. Cafestyregruppen mødes i cafeen kl. 12 og forbereder 

dagen. 

 

10) Beboermøde 4. april  

Valg til cafestyregruppen. Dem der ønsker at genopstille skal registrere sig på hjemmesiden. 

 

11) Opøserskema  

Opøserskemaet for marts, april, maj og juni blev udfyldt og skal yderligere tilpasses med et 

eventuelt nyt medlem af gruppen. 

 

12) Kommende Aktiviteter: 

- Nytårskur for alle udvalg- der er tilmeldt 25 deltagere til dagen d. 27/1-18. 

- Påskebanko bliver d. 18. marts. 

- Vinsmagning i cafeen bliver den 6. april – Vi spørger Jonas som er varehuschef i Kvickly samt 

undersøger mulighederne for bestilling ag tapas fra Kvickly. 

- Sankt hans aften er en lørdag – Planlægning heraf rykkes til næste cafemøde 

- Aktivfest for frivillige mangler en dato – planlægning heraf rykkes til næste møde 

- Kunstudstilling – Beboer Gitte Elise ønsker at udstille – der følges op på næste møde. 

 

13) Hyldeposten 

I næste udgave af hyldeposten præsenteres den nye cafeleder. 

Ligeledes reklameres der for vores vinsmagningsaften 6.april. 

 

14) Evt.  

Ingen emner under dette punkt.   

 


