
Referat af caféstyregruppemøde  
Den 3/2 kl. 20.00 hos Janne, 

Krageslippen 11

                         
      

• Dagsorden godkendt.

• Marianne er referent.

• Caféen siden sidst:

• Passerlisten det går lige.

• Der er ansat en ny opvasker pr 3-3-15, Marie Eskildsen.

• Grethes ansættelse er blevet forlænget året ud.

• Status + 21 timer, herunder ferie ( + 16 timer)

• Ferie torsdag og fredag i uge 13, derfor er cafeen lukket 
torsdag den 26-3 15.

• Regnskab 2014:
- Cafe: Omsætningen er steget 7,5%, besøgstallet er steget 
med 2 pr aften. Der   er et overskud på 4942 kr.

- Udlejning: Der er et underskud på 3307 kr. dette skyldes at 
der er købt en grill til 6000kr.

- Aktiviteter og fester: Forbruget på aktivitetskontoen er 
37327,46 kr. der er en divergens som Vinie udreder med 
ejendomslederen.

          - Banko: Der er et overskud på 178,18 kr. 
Forslag om banko (andespil) før Mortens aften.

• Regnskab for fest og musik den 15/11: Der er et overskud 
på 1943,25 kr., dette indgår som indtægt i cafeens 
regnskab.

• Evaluering af og regnskab for julemandens værksted den 
29/11: Det var en hyggelig dag hvor vi pyntede juletræ og 
bagte småkager.
Der var en udgift på 128 kr.
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Julemandens værksted i år den 28-11-15, denne gang kun 
brunkage dej.

• Evaluering af og regnskab for nytårskoncerten den 9/1 
2015: Det var et godt arrangement.
Næste gang skal forretten anrettes på tallerkener.
Regnskabet udarbejdes af Gitte og tages op på næste 
møde.

• Evaluering af nytårskur for faste udvalg den 17/1 2015: God 
og hyggelig dag.

• Planlægning af fastelavn den 15/2 2015: Afholdes den 15-
02-15 Miriam, Janne, Vinie og Marianne mødes klokken 
11.30. 
Cafeen åbner klokken 13.30.
Vinie sætter opslag op og Miriam og Marianne ordner 
slikposer.

•  Beboermøde med middag den 18. april om digitale medier, 
herunder stillingtagen til digitalt beboerdemokrati og Face 
Book. Gitte laver maden, der kommer et opslag i 
Hyldeposten. Vi tænker over musik arrangement.

• Beboermøde den 24/3:
          - Beretning 2014 skal være færdig den 27-02-15.
          - Valg til cafestyregruppen: Miriam, Marie og Marianne 
genopstiller.
                                      

•  Sankt Hans Aften den 23/6: Da det er en åbningsaften 
bliver det grill selv. Gitte laver buffet.

•  Cafeens 25 års jubilæum den 22. august 2015: 
Tanker: kagekonkurence om eftermiddagen, en personlig 
præmie til vinderen, Galgebakkens kor, børnehuset, 
arrangementet rettes mod børnene om eftermiddagen.
Janne og Miriam undersøger omkring børneunderholdning.
Videre drøftes på næste møde.

•  Opøserskema hænges op i cafeen.

•  Stof til Hyldepost deadline 18. februar og hjemmeside: 
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Vinie skriver opslag.

•  Eventuelt/meddelelser: intet under dette punkt.

•  Det næste møde er den 7/5 hos Vinie
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