Referat fra ekstraordinært møde i cafestyregruppen den 17/11 2019
hos Vinie, Tømmerstræde 3
Til stede: Lillian Henriksen, Charlotte Cornelius, Mariam Holst, Vinie Hansen
Dagsorden:
1. Valg af referent: Vinie Hansen
2. Opfølgning på temamødet og frivillighed den 2. november:
På temamødet blev det debatteret, hvordan vi får flere beboere til at komme i cafeen, og
om det kunne være en ide at sætte priserne ned, så flere får lyst til at prøve at se, om det
kunne være noget for dem.
Vi kan ikke blive ved med at køre med underskud.
I 2018 var underskuddet på 10.835 og resulterede i, at egenkapitalen blev halveret.
Det ser også ud til, at vi kommer ud med et underskud på 7-8.000 i 2019. Så er der kun
ca. 3.000 tilbage i egenkapitalen. Derfor skal vi gøre noget nu.
Desuden kom der flere andre forslag på temamødet:
- Mere børnevenligt mad/særlige arrangementer for børn, det tager vi op på næste møde
- Udbringning af mad, vi må vurdere, om vi har overskud til det?
- Forskellige arrangementer: hvordan bliver jeg vegetar, klimamad, det må vendes på
næste møde
- Ung mad for en 20´ver, det tager vi op på næste møde
- Lave en spørgeskemaundersøgelse blandt brugere og ikke brugere: Lillian og Vinie
udarbejder et forslag til næste møde til at lægge i cafeen og på FB
Vi var enige om, at det kunne være en god ide at sætte prisen ned i 3 måneder i
januar-februar-marts, som en slags kampagepris for at fejre cafeens 30 års jubilæum.
Priser: 30 kr. for voksne beboere, 15 kr. for børn 7-14 år, 8 kr. 4-6 år, gratis 0-3 år.
Gæsteprisen fortsætter uforandret.
Vi beder Joan lave løbende regnskab måned for måned, så vi kan vurdere udviklingen.
Hvis det går, som vi håber: at det får flere til at komme og spise, kan vi evt. lægge et
forslag på beboermødet den 25. marts om at fortsætte 3 måneder mere, selv om der er et
mindre underskud, som så skal dækkes af aktivitetsbudgetet.
Målet er, at cafeen igen kan hvile i sig selv, undtagen med lønnen til den ansatte.
Desuden er det vigtigt at reklamere med, at beboerne f.eks. kan bestille mad på Joans
mobil inden et bestemt tidspunkt, f.eks. kl. 13, så man kan være sikker på, at der ikke er
udsolgt.
Samtidig er det vigtigt, at Joan overholder prisniveauet på ca. 35-40 kr. så vi kan fortsætte
cafeen efter kampagneindsatsen.
Hvis der skal laves langbordsmiddag i perioden, skal der serveres portionsanretninger og
ikke på fade for at spare.
2. Julemandens værksted: Miriam kan desværre ikke deltage alligevel pga.
privatarrangement (det skal der også være plads til:). Vinie har aftalt med Janne og
Regitze, at de kjommer og hjælper.
Vinie har bestilt juletræ og aftalt med driften, at de skærer træskiver til dekorationer.
Charlotte og Miriam sørger for flg.:
- sætter lyskæde på træet
- køber gran, ler mm. til dekorationer
- køber ind til godteposer
- køber juleblomster til cafebordene

- køber clementiner, hvis Joan ikke jhar gjort det

Joan sørger for flg.:
- Dej til at bage småkager
- Æbleskiver også til julebanko
- syltetøj, flormelis og saft til julebanko og juleværksted
3. Sangaftener: Vi fortsætter med sangaftner i 2020 med flg. datoer: den 17/1, den 6/3 og
den 24/4. De skulle være ledige ifg. Hyldenet. Miriam spørger Morten Prehm om han kan.
4. Næste møde: Den 13. januar hos Lillian.
Vh. Vinie

