Referat af Caféstyregruppemøde
d. 12. april 2011 kl. 20.00
hos Birgitte, Tværslippen 11
Tilstede var: Birgitte, Vinie, Lisbeth, Jytte og Gitte. Afbud fra Grete.
1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Caféen siden sidst
- Hjælp i køkkenet, herunder rengøringshjælp
- Status +/÷ timer, herunder ferie
- Regnskab for 1. kvart.
- Lukkedage i uge 16 (påskeugen)
3. Evaluering af Ølsmagningen
4. Evaluering af nytårskuren
5. Evaluering af fastelavn, herunder Vinies mail
6. Endelig dato for jubilæumsfesten
7. Skulpturarrangement d. 14. juni – caféstyregruppens rolle!
8. Planlægning af Sct. Hans, herunder tema og evt. båltaleholder
9. Opøserskama udfyldes
- Indlæg til Hyldepost (deadline d. 17/4) og hjemmeside (bankodatoer)
10. Evt. kommende arrangementer: Juleølsmagning., Fredagscafé med ost, rødvin og stille jazz.
11. Eventuelt/meddelelser
12. Næste møde.

Ad 1) Fgl. tilføjelser til dagsorden: Under pkt. 2: Indkøb af inventar. Under pkt. 11.
Tilplantninger af blomsterkasser.
Ad 2) Der er hjælp i køkkenet indtil 4. september. Efter en pause starter Gitte igen i
indeværende uge. Ingen ændring mht. opvaskerne og rengøringen.
Når Gitte har holdt ferie i uge 16 vil hun have 51/2 time til gode.
Caféens regnskab udviser et overskud på kr. 3208,-. Udlejningsregnskabet udviser et
overskud på kr. 7955.-.
Der er afsat kr. 5000.- på afdelingsbudgettet til nyanskaffelser. Gitte vil udskifte udtjente
plastikskåle med stålskåle. Der vil blive indkøbt udendørs askebægre og andre småting.
Caféen holder lukket d. 19. april og d. 19. maj.
Ad 3) Ølsmagningsaftenen var super god. Carsten Bertelsen var både underholdende og
faglig dygtig. Vi kom for sent i gang med at gøre klar til arrangementet, så nogle af de
indkøbte varer, nåede vi ikke at få sat på bordene, så næste gang skal der sættes mere end 1
time af til forberedelserne.
Jytte prøver at booke Bertelsen til juleølsmagning d. 18. november.
Ad 4) Caféstyregruppen var enige om, at nytårskuren var rigtig vellykket. Stafetten gives
videre til UAU som hermed har fået noget at leve op til.
Ad 5) Fint fastelavnsarrangement. Gitte Holland mødte ikke op, og sendte ikke afbud. Der var
lavet 63 slikkeposer, heraf blev 20 ikke udleveret, men de blev efterfølgende solgt i caféen.
Der blev 15 fastelavnsboller til overs. Per Z. tog billeder, der er hængt op i caféen. Vi har bedt

driften om at indkøbe 3 – 4 store køller til næste år. Gitte sørger for, at der bliver lagt
kuponhæfter frem. Til næste år skal der bages 100 fastelavnsboller.
Ad 6) Jubilæumsfesten ligger i afdelingsbestyrelsens regí. Der bliver nedsat et festudvalg.
Foreløbigt har Birgitte meldt sig. Punktet sættes på dagsordenen til de kommende møder.
Vinie melder tilbage, hvornår festudvalget træder sammen første gang.
Ad 7) Caféstyregruppen står for beværtningen, dvs. øl, vand, vin, kaffe, the og kage, som
Gitte bager. Jytte, Lisbeth og Vinie er hjælpere. Gitte og Ole annoncerer selv i Hyldeposten.
Ad 8) Til Sct. Hans laver vi en traditionel hekseafbrænding. Vi dropper båltalen i år. Jytte og
Lisbeth laver heks. Vinie finder ud af noget med musik. Da det er en almindelig caféaften, vil
der være fællesgrill og salatbord til sædvanlige cafépriser. Der bliver mulighed for
bordreservation. Caféstyregruppen kommer kl. 15.30 og hjælper Gitte med at dække bordene.
Gitte og Jytte annoncerer i Hyldeposten og på hjemmesiden.
Ellers bliver alt som det plejer med fakkeltog, fællessang og ølsalg på plænen. Driften
indkøber fakler. Jytte trykker sange.
Ad 9) Opøserskemaet blev udfyldt uden problemer.
Ad 10) Fredagscafé med ost, rødvin og stille jazz d. 14. okt. kl. 20.00. Jytte undersøger, om
Poul Banks kan komme og synge og spille, og hvilket prislag han ligger i.
Gitte snakker med Victoria om, hvilke rekvisitter, der mangler til bankospillet. Sidste spil i
denne sæson spilles d. 8. maj. Jytte annoncerer i Hyldeposten og på hjemmesiden.
Ad 11) Lisbeth og Jytte tilplanter blomsterkasserne i cafégården sidst i april.

Næste møde er 31. maj kl. 20.00 hos Vinie.

