
Referat fra caféstyregruppens møde den 16/1 -19 
 
Deltagere: Miriam Holst, Charlotte Cornelius, Lillian Henriksen, Tove Brønden, Vinie Hansen,  
 Joan Henriksen. 
 
 
1.  Referent: Charlotte Cornelius 

 
2.     Dagsordenen blev godkendt 
 
3.     Caféen siden sidst 
 
   -    Passerlisten: Der mangler lidt passere her efter jul. Vi laver en lille kampagne. 
   -    Joans overenskomst: Overenskomsten for Joan har været for længe om at komme på plads. 
         Der er ganske få med Joans type stilling, så der har ikke ligget en overenskomst klar i 3F hvor  
         Joan nu hører til. Den er nu undervejs og skulle ligge klar inden udgangen af januar. 
         Pensionsmidlerne er hensat og sundhedsaftale er indgået. 

- Overtid/afspadsering: Joan har timer til afspadsering. Joan ønsker at afspadsere 5/3, samt 
             at holde noget ferie uden for skoleferierne. Vi laver aftaler med Jesper og HR-afdelingen i Bo 

Vest så både Joans og caféens ønsker tilfredsstilles mest muligt. 
- Udlejning/ abefest: Caféen blev før jul udlejet til en fest, der udviklede sig så vildt at inventar 

blev ødelagt og ekstra rengøring var nødvendig. Depositum blev inddraget og ekstra regning 
for rengøring på 500kr er sendt. 

             Joan vil være mere obs. ved udlejningen. Hvad slags fest? Se sygesikringskort med adresse i 
Hyldespjældet, indskærpe at der skal være voksne med til ungdomsfester. 

             En mulig konsekvens kunne være dobbelt depositum for de 18-25-årige. Vi overvejer. 
             Et af malerierne på Tove Brøndens udstilling i caféen, er blevet ødelagt. Vi synes det har 

været så fint med lokale maleriophængninger, og er er derfor rigtig ærgerlige, ikke mindst 
Tove, som var meget glad for sit billede. 

             Galgebakken har en forsikring, der dækker den slags. Vinie tager det med til Jesper, så vi kan 
få oprettet noget tilsvarende. 

             Joan indskærper ved udlejningen at billederne ikke må tages ned fra væggen. 
- Økologi i caféen: Ca.50% af varerne i caféen er økologiske. Det skrives ind i menuplanen. 

 
4.      Evaluering af langbordsmiddag: Rigtig hyggelig aften .51 deltog. Caféen bød på kaffe efter 
         maden og mange blev længere. Joan overvejer at starte spisningen lidt tidligere. 

 
5.     Evaluering af og regnskab for juleværksted: 
         Fin dag med mange deltagere også 1.gangscafébrugere. Rigtig god og positiv stemning.  
         Vi delte 40 slikposer ud. 

             Af caféens budget blev der brugt 2463kr. 
 

6.     Evaluering af og regnskab for julebanko: 
         Der deltog 25 voksne og 11børn.  
         Der var ekstra fine præmier og der blev serveret æbleskiver m.m. 

 



 
7.      Evaluering af julemiddag: Der kom 80 0g spiste julemiddag i caféen i år. Færre end sidste 
         år, så der var rigelig mad. 

            Vi besluttede at give mulighed for afhentning af julemiddag fra kl.17-17.30 inden, der bliver 
rigtig travlt. 

 
8.      Regnskab for café og udlejning: 

Regnskabet for caféen blev gennemgået. 
Caféregnskabet er med underskud i år på 10.835  
Vi besluttede at se på regnskabet på hvert møde, så vi hurtigt kan se, hvis vi går i minus. 
Vi vil følge det tæt, så vi kan undgå at sætte priserne op. 
Regnskabet for udlejningen viser et overskud på 10.962 
 

9.       Bankoregnskab:  
Der har været afholdt 11 bankosøndage. Udgiften for aktivitetsbudgettet har været 1967kr. 
 

10.     Caféberetning 2018: 
 Beretningen bliver skrevet færdig til beboermødet i marts. Vinie har skrevet det meste, 

 resten er uddelegeret.  
I 2018 var der afsat et budget til caféaktiviteter på 45.000kr. 
Der blev i alt brugt 31.804 kr. Regnskabet fremgår af beretningen. 

 
11.     Hjertestarterkursus: Charlotte har lavet aftale med hjerteforeningen. Det foregår i caféen 
           d.25. februar kl.19. tilmeldingsliste er lagt frem i caféen. Vi kan være 15 deltagere. 

 
12.     Fastelavn planlægning: Fastelavnsfesten foregår som den plejer. I år er det 3.marts kl.13. 

               Driften sørger for tønder. Joan bager 120 fastelavnsboller og køber ind til kakao med 
           flødeskum og creme og diverse pynt til bollerne. Charlotte og Miriam sørger for slikposerne. 
           (5-600 kr.) 

Caféstyregruppen mødes i caféen kl.12 og forbereder dagen. 
 

13.    Musikarrangement eller lign. I foråret: 
Vi forsøger at lave en aften med fællessang fra højskolesangbogen. 
Miriam prøver at finde en musiker til arrangementet. 
 

14.    Opøserskema blev udfyldt. 
 

15.     Kommende møder: Næste møde er 13/3 kl.18 hos Charlotte, Tømmerstræde 1. 
Alle medbringer en lille ret, så vi starter med at spise sammen. 
 
 
  
 
 
 

  
 


