Referat af caféstyregruppemøde
Den 12/11 kl. 20.00 hos Miriam, Åleslippen 57

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Valg af referent: Janne

3. Caféen siden sidst:
* Passerlisten, ser godt ud
* Hjælp i køkkenet, Bibi er i køkkenet indtil 12/1, der er udfordringer i forhold til
sproget, dansk niveau
* Status +/ - timer, ferie i uge 1(- 3 timer): status = + 5 timer
* Oliering af borde i cafegården: Bordene kommer til at indgå i en turnus i driftens
opgaver. Udendørs bordene får olie 2xårligt. Stole og borde brændemærkes med
”Hyldespjældet”.
Der er bestilt nyt komfur
Der skal findes en afløser til rengøring mellem jul og nytår, evt. aflønnes med
klippekort. Der skal gøres rent 3 gange.
Der er mange kasse differencer for tiden, Gitte gennemgår kassebetjeningen ekstra
grundigt med passerne

4. Evaluering af og regnskab for musikaften den 10. oktober.
Få fremmødt evt. pga. efterårsferien, ial

t ca 35 personer. Ca. 24-25 spisende. Ellers hyggeligt, god musik og mad. Overskuddet
på 2100 kr blev desværre mistet ved indbrud ved en privat person.

5. Evaluering af og regnskab for andespil den 8. november:
Der var indkøbt 6 ænder og spillet blev næsten udgiftsneutralt med et lille overskud..
Der var 34 deltagere.
Der var udlæg på 1600 kr i præmier, og der blev solgt 166 plader.
Der afholdes påskebank 13 marts med kød som præmie

6. Planlægning af Juleværksted med pyntning af juletræ den 28. november
Der servers kaffe, saft og æbleskiver
Der laves brunkagedej
Miram og Vinie bager
Charlotte klippe klistre
Janne laver perleplader, evt. glasmaling
Vi mødes kl 13

7. Planlægning af Julebanko den 29. november
Miriam opråber

8. Planlægning af Nytårskoncert med Pio Simnonsen den 22. januar
Gitte laver mad
Billetter sælges 12,15 og 19 januar
Pris: Voksne: 70, 110, Børn 35, 55

Nytårs menu med Asti og chokolade
9. Opøserskema: Udfyldt

10. Kommende aktiviteter:
- Nytårkur for faste udvalg med partner, 30/1
- Fastelavn den 7. februar

11. Stof til Hyldepost og hjemmeside
Nytårs koncert
Fastelavn
Lammebanko

12. Eventuelt/meddelelser

13. Planlægning af de kommende møder
19/1 hos Charlotte
18/2 Vinie

