Referat fra ekstraordinært møde i cafestyregruppen den 2/12 2019
Til stede: Charlotte Cornelius, Miriam Holst, Lillian Henriksen, Vinie Hansen
Referent: Vinie Hansen
Mødet var indkaldt på baggrund af Jesper Handskemagers udmelding om, at Cafe-Joan
har opsagt sin stilling i cafeen og fratræder den 31. december 2019.
Vi var enige om, at det er vigtigt, at cafeen kan fortsætte i en eller anden form, indtil der
kan ansættes en ny medarbejder. Målet er at ansættelsen kan ske pr. 1. marts 2020.
Vinie taler med ejendomslederen og afdelingsbestyrelsen om det videre forløb med opslag
og ansættelsesprocessen.
Vi vil prøve at samle frivillige til at lave mad en til to dage om ugen i januar og februar
afhængig af, hvor mange frivillige, der vil være med.
Vi kunne godt tænke os at få erfaringer med selve madlavningen, indkøb og pris, for at
kunne vurdere, hvor billigt/dyrt, maden kan produceres.
Vinie tager kontakt til aktivitetsmedarbejderen Henrik i Galgebakken for at høre, hvordan
de organiserer sig med deres spisehus.
Vi skal afklare, om det stadig kan køre som en cafe med salg til beboere og eksterne med
frivillige som madlavere?
Eller det skal være en spiseklub kun for beboere?
Hvilke krav er der fra Levnedsmiddelstyrelsen ift. at det er uuddannede, som laver mad
mm. ?
Måske skal åbningstiden afkortes lidt til f. eks. 17.30-19.00, så der kun er behov for 2
passere isf. 4 pr. åbningsdag.
Kommunikation om situationen i cafeen
Vinie skriver om Joans opsigelse på FaceBook, og hvad der skal ske fremadrettet med
cafeen efter afdelingsbestyrelsens møde den 10. december.
Samtidig beder vi beboerne om at komme ned og sige pænt farvel til Joan den 19/12, som
er sidste åbningsdag inden jul.
Vi laver en skrivelse til HP og en selvstændig husstandsomdeling, der fortæller om cafeen
i januar og februar og opfordrer beboerne til at støtte op om cafeen og melde sig som
frivillige mm. i de to måneder og tiden fremover.
Vi mødes igen den 16/12 kl. 19 hos Charlotte og planlægger det videre forløb.

