
Møde i cafestyregruppen 27.10.22

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

Dagsorden
1. Valg af referent: Liv
2. Evaluering og opfølgning på debatmødet om cafeens fremtid den 10. oktober.

- Positivt med det store fremmøde
- Nyansættelse skal vente til cafeen er færdig renoveret
- Være mulighed for tilbud om kort med familierabat og ungdomsrabat
- Mulighed for at forudbestille mad
- Fokus på børnemenuen
- Lave madplan gældende for en måned ad gangen
- Skal udlejningen ud af jobbeskrivelsen?
- Skal regnskabet forblive i jobbeskrivelsen eller opgaven varetages af anden?
- Titelbeskrivelsen vil være ´cafemedarbejder´
- Lave fællesarrangementer i lukkeperioden.

3. Planlægning af fællesarrangementer.
1. Fællesspisning i november, december og januar:
- Pris: 40 kr. for beboere, 50 kr. for gæster, børn 10 – 15 år 20 kr., gæstebørn 30 kr.

og 0-10 år gratis
Tilmelding nødvendig.

- November: 17. november, tilmelding til Vibeke inden den 13. november.
menuen er frikadeller/falafler og stuvet hvidkål.
Madhold: Vibeke, Lis L ..

- December: 14. december, tilmelding til Vinie inden den 11. december.
menuen er flæskesteg, nøddesteg, risalamande
Madhold: Vinie, Liv …

- Januar: 18. januar, tilmelding til Lisbeth inden den 15 januar.
menuen ikke fastsat
Madhold: Jens T, Lisbeth ..

- Vinie booker cafeen. Kontakte Julie som opvasker
Efter mødet er det aftalt, at tilmeldingen og betalingen sker til Vinie senest søndag før
fællesspisningen.
2. Fredagsbar med sang og musik. Dato følger. Vinie undersøger om Galgebakkens

husorkester evt. vil være interesserede.

4. Revision af cafestyregruppens kommissorium udsat til næste møde
5. Andespil den 6.november. Vinie er opråber. Liv køber 6 x ænder.
6. Den 22.11 afholdes arrangement hvor vi fejrer den flotte pris fra Berlin.

Efterfølgende tager vi hul på næste arrangement: Hyldespjældets fremtid som verdensmål
bebyggelse.

7. Den 27. november, julemandens værksted. I år har vi ikke juletræ.
Vi pynter cafeen den 24.11 kl. 10.30. Vi laver brunkagedej.

8. Den 4. december er der julebanko



9. Planlægning af kommende aktiviteter, fastelavn den 19. februar. Udsættes til kommende
møde.

10. Næste møde er den 9. november


