Referat fra caféstyregruppen d.26 okt. 2017-10-27
Tilstede: Vinie, Mette, Gitte og Charlotte
Afbud fra Miriam og Nina

1. Dagsordenen godkendt
2. Referent: Charlotte
3. Caféen siden sidst:
Det går ok med passerlisten. Der er gode faste passere, der tager mange vagter.
Hjælp i køkkenet: Grethe er sygemeldt. Gitte Larsen kommer stabilt og hjælper.
Nyt kasseapparat: Nyt apparat netop taget i brug. Det virker lovende.
Status på Gittes +/- timer =+20 timer
4. Trekvart årsregnskab for Café og udlejning: Ved en fejl i administrationen er løn, opvask, rengøring,
mentortimer m.m. opgjort sammen, derfor er regnskabet ikke færdigt. Gitte sender det ud, så snart
hun har det på plads.
5. Evaluering og regnskab for musikaften med Mike Whellans d.8. sept.:
Der kom ikke mange til en ellers god aften. Regnskabet for indkøb og salg gav et lille overskud. Dertil
kommer betaling for musikken på 6000kr. Som dækkes af aktivitetskontoen-musikoplevelse. Vi håber på
gode idéer til næste arrangement.
6. Kommende aktiviteter:
Andespil 5.nov. vi havde en snak om præmier. Der er indkøbt 3 ænder. Enige om at der skal være en
and i præmie til hvert spil fremover. Vinie råber numre op.
Juleværksted 2. dec. V i mødes kl. 13. I caféen.
Gitte: Sørger for indkøb af æbleskiver (halvdelen bruges d.2. resten til julebanko). Laver brunkagedej
klar. Tjekker om vi har julemusik, køber stor julestjerne.
Vinie: skaffer juletræ på fod, står for småkagebagningen, og evt. træskiver til dekorationer.
Mette: køber gran til dekorationer.
Charlotte: Tjekker juletræslyskæder, og julepynt og køber evt. mere til juleklip. Finder natur materiale
til juledekorationerne. Køber lidt julehyggeligt til bordene i dec.
Julebanko: Gitte sørger for indkøb af kaffe klementiner og småkager.
Miriam råber numre op.
Nytårskur: Vi står for at arrangere nytårskuren i år. Mette Har et godt forslag, som hun hurtigt
undersøger nærmere. Vi tænker videre i alternativer, hvis det glipper.
Vinsmagning6/4: Vinie undersøger muligheder.
Forårsfest 25/5. Alle der er aktive/frivillige i Hyldespjældet vil blive særlig indbudt.
7. Opøserskema udfyldt. Vinie spørger Lisbeth om hun vil afløse et par gange.
8. Hyldepost og hjemmeside: Fastelavn opslag. Fastelavn er 11/2 2018
9. Evt. Meddelelser: Gitte Elise vil gerne udstille sine malerier i caféen. Vinie aftaler udstilling med
fernisering engang i januar.
10. Evt.: Vi snakker sammen om et tidspunkt for juleoprydning i caféen mellem jul og nytår. Caféen åbner
igen 4/1.2018.
11. Næste møde er 18/1 hos Nina eller Vinie.

