
Referat af cafe`styregruppemøde d.15/3-2018 hos Mette Morsing. 

 

Til stede var Joan Henriksen,Vinie Hansen , Charlotte Cornelius, Mette Morsing og Miriam Holst. 

 

 

1. Dagsorden. Godkendt 

2. Valg af referent. Miriam 

3. Cafeen siden sidst: 

- Det er gået godt, men der er rigtig meget at forholde sig til. Desværre har der været problemer 

med computeren. Maden er er rigtig god, men mangler lidt salt og peber, det er bevidst fra Joans 

side, da hun aldrig krydder maden meget, og ville se tiden lidt an, børn osv. 

 

-  Passerlisten hænger oppe og er udfyldt til den næste tid. 

 

-  Opvasker, løn: Det fungerer fint med Hjalte. Angående løn, er det noget, som Joan siger, hun 

skal blive bedre til, men får hjælp, i starten, af personalet på kontoret. 

 

-   Rengøring, løn: Fungerer også godt, dog var der snavsede borde og et ulåst depot efter ferni- 

    seringen. 

 

- Mobil pay: Der er lavet en ny firma-mobil pay, koden er nu femcifret, skulle være i orden og 

er nu knyttet til bankkontoen.  

 

- Joan har anmodet om et Bilka kort 

 

- Ny bankkonto: Er i orden (se ovenfor) 

 

- Alkoholbevilling: Vinie vil tage det op med ejendomslederen. 

 

- Hjælp i køkkenet: Grethe kommer på besøg af og til i cafeen. Joan vil gerne vente med hjælp i 

køkkenet til hun har lært det bedre at kende. Joan har kontakt til Jens ved kommunen.. 

Der er en person, som han gerne vil have i arbejdsprøvning, men vi mener Grethe har første prioi- 

tet, det gælder også Gitte Larsson, som hjælper i køkkenet. 

 

- Kontakt til Albertslund kommune: Se ovenfor 

 

- Vasketøj: Det klarer Grethe 

 

- Kasseopgørelse, salg, antal gæster: Joan mangler, at blive sat ind i regnskaberne. Der har været 

pænt besøgt, med ca. 60 pers., i torsdags dog ca. 40 pers. Levnedsmiddelstyrelsen har været på 

kontrolbesøg, alt var fint, men de manglede at se nogle oplysninger, som lå i computeren, som på 

det tidspunkt, ikke var tilgængelig. Man ville vende tilbage om et par måneder. 

 

4. Evaluering af regnskab for fastelavn: 

Det var en rigtig god dag med mange besøgende. Det var nødvendigt, at supplere med indkøb af 

kakaomælk og piskefløde. Vi har besluttet at skrive ned, så vi husker, hvad der er brugt fra gang  

til gang. Mange var gået inden uddelingen af slikposer, som foregik efter voksen tøndeslagningen  

og kroningen af konger og dronninger. Vi vil næste år ændre på dette, så poserne bliver uddelt tid-  

ligere. Joan vil kigge på regnskabet til næste møde. Desuden tages det første kvartalsregnskab op på 

næste møde. 

 

5. Beboermødet den 4/4 herunder valg/genvalg og beretning: 



Regnskabet for cafeen og beretningen fra cafestyregruppen skal behandles på beboermødet og 

udsendes som en del af Hyldetryk. 

Alle fra cafestyregruppen genopstiller. Der er en ledig plads efter Nina Rytter, som er udtrådt af 

styregruppen 

 

 

6. Påskebanko den 18/3-2018 

Der bliver indkøbt 3 lammekøller. Miriam er opråber. 

 

7. Vinsmagning ny dato: 

Nye datoer er evt. d.7/9 eller 21/9 2018 kl. 19.00 Vi efterlyser en pris pr. deltager? 

 

8. Sankt Hans aften d.23/6 (en lørdag) 

Joan vil gå i tænkeboks vedr. menuen, men vil have den klar til Hyldepostens deadline inkl. en 

prisberegning. Som vi plejer, vil der være fakkeltog fra Spjældet og gennem stræderne i Hylde- 

spjældet til bålpladsen. Musik i et telt eller en form for overdækning ved bålpladsen. Vinie vil 

undersøge noget omkring musikken. 

 

9.  Aktivfest for frivillige: Foreslået datoer: den 10/11 eller den 17/11-2018 

 

10. Planlægning af møde:  Næste møde er tirsdag den 29. maj kl.20 hos Charlotte 

 

Eventuelt: Joan foreslog, at sende en seddel rundt til 1-rums boligerne, om spisning i cafeen. 

 

          

 


