
Referat af møde i caféstyregruppen 9. nov. 2022

Deltagere: Vinie Hansen, Liv Simonsen, Lisbeth Wilson, Vibeke Lange, Charlotte
Cornelius

Dagsorden
1. Valg af referent: Charlotte

2. Affaldssortering ved udlejning
Vores sorteringssystem kan virke uoverskueligt. Vi får lavet nye tydelige mærkater
til de forskellige affaldsspande. Vi kigger os omkring efter mulige smartere
systemer, for evt. at ændre det hele, efter renoveringen.

3. Glasmontren ved toilettet
Vi vil fjerne udstillingsmontren i indgangsrummet, da den ikke fungerer optimalt.
Vi vil erstatte den med noget der er bedre til små udstillinger ved indgangen.

4.  Indkøb
Vi mangler krus og frokosttallerkener. Vinie beder Heidi finde vores leverandør og
bestille 20 krus og 20 tallerkner.

5. Revision af caféstyregruppens kommissorium
Vinie havde lavet forslag til ændringer i kommissoriet, som vi gennemgik og
diskuterede.     Vinie renskriver det og sender det i første omgang videre til Kim
Milton

6.  Evaluering af andespil d. 6. november
Der var rigtig mange deltagere til andespillet, og mange havde gæster med.
Regnskabet for banko har givet et overskud på 350 kr. i år. Dertil kommer en
udgift til køb af ænder på 690, som er dækket af aktivitetskontoen. Vi bruger
pengene til indkøb i forbindelse med julebanko.

7. Fremlæggelse af caféens mål og arbejde med verdensmål d.22/11
Vinie køber ind til receptionen.
Lisbeth fremlægger vores mål og overvejelser.
Charlotte undersøger cateringfirma og bestiller middagen.

8. Julemandens værksted d. 27. november
Vinie og Lisbeth køber ind. Ler, gran, æbleskiver, gløgg m.m.
Charlotte køber slik og laver godteposer



Liv og Vinie laver hver en portion dej til julebagningen.

9. Indkøb til julebanko d. 4 december
Liv køber 3xflæskesteg og 3x2 flasker vin, og forskellige gaver til gevinster.
Vinie og Lisbeth køber æbleskiver.

10.  Fællesspisning
!7. november: Vibeke, Lis Livornese, Liv og meget gerne flere.
14. december: Vinie, Liv, Jens Thejsen m. fl.
18. januar: Lisbeth, Charlotte m. fl.
28. februar: Vinie m.fl.

11. Fredagsbar
Jazzcafé d. 10. februar kl.19 -22. Mangler endeligt tilsagn.
Musiker Carsten Schou spiller jazz, og hans kone synger.
Baren er åben, og vi sørger for snacks.

12. Sangaftener
Vi vil forsøge at arrangere nogle sangaftener i løbet af foråret. Aftalerne med
Carsten Schou er ikke på plads pt., men vi kunne ønske os 15. el.16. marts og
19. el. 20. april.
Efter mødet er der aftalt sangaftener onsdag den 15. marts og onsdag den 19.
april.

13. Loppemarked.
Punktet udsat til næste møde

14. Kommende aktiviteter:
Fastelavn er i år d. 19. februar.
Vi planlægger det på næste møde.

15. Kommende møder:
Næste møde er 10. januar og 7. februar

16. Evt.
Vi prøver at lave aftaler om opvasker, de dage vi har fællesspisning i caféen




