
Referat af Cafestyregruppemødet den 21/10-19 kl. 18.00 
hos Miriam i Åleslippen. 
 
 
 
1.      Referent: Miriam Holst 
2.      Dagsordenen Godkendt 
3.      Cafeen siden sidst:  Beboerhuset kan udlejes d. 24 december, hvis der ikke er fælles 
         julearrangement, som der skal være lavet aftale om, senest den 1. november. Nytårsaften er  
         lukket for leje. 
         Der har været forespørgsel om lån af beboerhuset i hverdage, det er for besværligt, da vi har  
         fast aftale med rengøringen, men man kan evt. låne aktivhuset. 
         Vedr. hjælp i køkkenet, skal der søges i kommunen hvert år, det er ejendomslederen, Jesper   
         Handskemager der står for dette. 
         Vi søger opvaskere, men der er ikke nogen, der på nuværende tidspunkt, har henvendt sig. Der  
         søges på facebook og i Galgebakken , så vi håber der snart sker noget i sagen. 
4.      Åbning af cafeen:  Cafeen åbner igen den 29/10-19. Joan vil skrive og gøre opmærksom om 
         dette. 
5.      Tove Brønden flytter:  Tove er nu flyttet til Galgebakken, og er derfor udtrådt af 
         cafestyregruppen, vi håber hun måske vil være behjælpelig med en vagt i cafeen engang   
         imellem, det kunne være hyggeligt.  
          Den 25. marts er der beboermøde, hvor vi forhåbentlig har en afløser for Tove. 
6.       Regnskab for cafeen: Der mangler stadig en refusion fra hjælpen i køkkenet så regnskabet 
          udviser et større underskud. Det tages op på næste møde. 
7.       Sangarrangemen ter : Vi var 15 deltagere til sangarrangementet den 23. september, som var 
          rigtig hyggeligt. Næste sangaften er den 25. oktober kl. 19.30. Vi mødes kl. 18.30 og gør klar.   
          Vinie og Miriam bager kager. 
8.       Frivilligfesten den 2. november:  Joan bager kage til frivilligfesten. 
          Menu: Andelår med tilbehør 
          Dessert: Indbagt is med panna cotta/kirsebær 
          Hvis der er vegetarer, som tilmelder sig, bedes de selv melde ud. 
9.       Udstilling i cafeen:  Lis Livornese er den næste kunstner, som udstiller i beboerhuset. 
          Der er fernisering den 12. januar fra kl. 15.00 til kl. 17.00. Vinie sætter det i Hyldeposten. 
          Vi dækker udgifterne til ferniseringen. 
10.     Målsætningskonference i VA den 25. januar: Lillian tilmelder sig fra Cafestyregruppen. 
11.     Cafeens 30 års jubilæum: Jubilæet fejres lørdag den 29. august 2020. Der bliver tale om 
          forskellige aktiviteter så som: Bagekonkurrence, løb, rulleskøjteløb, sæbekassebilløb o.s.v.  
12.     Kommende Arrangementer: 
          Andespil den 3. november Lillian er opråber. 
          Julecafe den 30. november (juleværksted). Vinie bestiller juletræ, Charlotte og Miriam 
tjekker 
          julepynten og køber juleslik til godteposerne. Joan laver dej til julekager og køber æbleskiver  
          både til julecafe og julebanko.   
          Miriam og Charlotte køber gran og ler, man skal selv medbringe lys til dekorationer.  
          Vinie vil kontakte Janne for ekstra hjælp. 
          Julebanko den 1. december, Vinie er opråber og Joan køber gevinster 
13.     Opøserskemaet: Er nu ok. 
14:     Næste møde den 13. januar 2020 kl 18.30 hos Lillian 
15.     Evt. intet 
 



 


