
Referat fra Cafestyregruppemødet den 7. 2. 2023

Deltager: Charlotte Cornelius, Vibeke Lange, Vinie Hansen, Lisbeth Wilson og Liv Simonsen
Til punkt 11 deltager yderligere Kenneth Dietz, driftschef og Danny Stilling, ejendomsmester.

1. Referent: Liv
2. Opfølgning fra sidste møde: revision af udlejningsvejledning. Punktet udsættes
3. Beboermødet den 28 marts

- Valg til cafestyregruppen. Alle genopstiller, desværre på nær Charlotte Cornelius.
- Vi tager den samlede beretning op på næste møde.
- Årsregnskab. Vinie gennemgår og sammenligner med forrige år. Vedrørende budgettet

for rengøring viser der sig stor difference på udgiften 2021 sammenlignet med i 2022
- Løn til cafemedarbejder er blevet sat på cafe-budgettet. Der hører den ikke til. Vinie

taler med ejendomskontoret/Bo Vest. Tages op igen på næste møde.
4. Fællesspisninger.

- Den 18 jan var der godt fremmøde. 33 deltog. Omsætningen gav et lille underskud
- Kommende fællesspisninger:

28 februar: Vinie og Liv
21 marts: Charlotte og Lisbeth
26 april: Vinie, Vibeke og Liv
24 maj: fællesgrill. Jacob er grillmester, alle fra caféstyregruppen.

5. Ny opvasker er ansat☺
6. Planlægning af fredagsbar. 28 tilmeldte pr d.d. Lisbeth og Vibeke handler ind. Vinie bager

fllútes. Musikken spiller fra 20 – 22. Vi lukker 22.30/23.00
Vi mødes 16.30

7. Planlægning af fastelavn. Lisbeth køber 10 fastelavnsris. Liv køber kakaomælk m.m. Lisbeth,
Vibeke, Charlotte og Liv mødes i cafeen 12.30.

8. Planlægning af loppemarked den 26 februar. Der er 14 boder tilmeldte pr d.d. Lisbeth og Liv
bager kager og hjælper til på dagen. Dørene er åbne mellem kl 12 – 16.

9. Planlægning af sangaftener.
Den 15 marts og den 19 april kl. 19 – 21.30, kommer Carsten .. og spiller og vi synger. Der vil
være kaffe, te og kage.

10. Frivillig-arrangement den 18 marts. Tilmeldingsfrist er den 5 marts. Per Gustavsen tager sig
af den musiske underholdning. Passerpriserne uddeles.

11. Revision af cafestyregruppens kommisorium. Danny Stilling og Kennth Dietz deltager.
Vinie gennemgik ændringerne, som blev godkendt. Flg. Undersøges:
- Muligheden for at Bo Vest overtager det konkrete regnskabsbudget fra

cafeen/cafemedarbejderen.Kenneth var positiv og vender tilbage.
- Forholdene vedr. ansættelse og afskedigelse vendes i HR/Bo Vest og Kenneth vender

tilbage.
- Andet: Vi skal have præciseret status og tidsplan for Cafeens renovering. Det har

betydning for, hvornår vi kan sætte stillingsopslag op om ny cafemedarbejder.
12. Punkter til kommende møder



- Revision af udlejningsvejledning
- Vores årsberetning
- Rabat på priser for unge og familier
- Renovering af beboerhuset indvendigt
- Ansættelse af ny cafemedarbejder

13. Eventuelt. Intet
14. Næste møde er torsdag den 3 marts kl 11.00


