Referat af Cafestyregruppemødet den 29.5.2018 kl. 20
hos Charlotte i Tømmerstræde nr.1
Deltagere var: Joan, Lillian, Mette, Vinie, Charlotte og Miriam.
1A Lilian blev budt velkommen, og Vinie fortalte om kommisoriet, som ligger på
Hyldenet.dk
Lillians mailadresse: lillianhenriksen@gmaildoccom.
1.

Dagsordenen godkendt

2.

Referent: Miriam

3.
Passerliste: Det er svært at skaffe passere til vagten om torsdagen, især i
sommerperioden.
Hvad gør vi? Sender sms ud, og sætter opslag op på vaskeriet.
Mobilpay: Det kører, men der har været problemer, men nu ser det ud til endelig at
løses.
Joan tjekker af med Jesper Handskemager.
Bankkonto: Den gamle bankkonto er lukket, og den nye fungerer.
Alkoholbevilling: Står stadig i Gittes navn. Vinie taler med ejendomslederen.
Hjælp i køkkenet: Det fungerer fint med Grethe, og hun er glad for arbejdet.
Opvasker: Det er stadig Hjalte, og det er rigtig fint.
4.

Regnskab for de første måneder: Udgifter: 34.652,96 Indtægter: 33.396,80
Joan mener selv, at hun købte for dyrt ind i begyndelsen, men er nu opmærksom på

det.
Joan holder ferie de sidste 3 uger i juli.
Den første uge i juli er afsat til regnskab og øvrige administrative ting.
Joan holder ferie første uge i oktober.
5.
Evaluering af fastelavn: Vedr. regnskabet, så vil Joan se på hvad der er af boner fra
dagen.
Tøndeslagningen vil fremover være således:
Børnene slår først katten af tønden, derefter kroning af konger og dronninger.
De voksne slår efterfølgende, og der vil være en særlig præmie på spil.
Til slut uddeles der godteposer.
6.
der

Evaluering af påskebanko: Vinie vil tale med Victoria og Deano om gevinsterne, da
har været en del kritik af disse.

7.

Sankt Hans aften d.23.6. Billetterne er printet og klar til salg.
Menu (forslag): Pølser og oksespidsbryst
salater: Italiensk brødsalat, kartoffelsalat, grøn eller pastasalat.
Brød:Joan lægger dejen og vi bager.
Dessert: Rabarberkage m/is.
10 vegetarretter (spyd. Sojapølser)
Der skal laves vegetarbilletter.

Musik: Der kommer tre mand kl. 20 og stiller an på plænen ved bålet.
De spiller
et par sæt fra kl.ca. 21. Prisen er kr. 9000,Passere: Der skal laves en liste.
Vi mødes den 23. kl.15.00
8.

Vinsmagning: Bliver den 26.oktober fra kl.19 til 21.
Emne: Historien bag vinene, og der vil blive en let bespisning tapas.
Pris: 150,- til 200,- pr. person. Billetter sælges til 75 /100 til
hyldeboere/gæster.

9.
10.

Aktivfest for frivillige: den 3.november 2018.
Julearrangement: den 1. december 2018

11.

opøserskemaet: Ok

Udstilling i Cafeen: 3 måneder pr. udstiller, man kan eventuelt udstille fælles.
Kan træde i kraft efter sommerferien.

