
Referat fra caféstyregruppemødet d.2. marts 2023

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

1. Referent: Charlotte

2. Dagsorden godkendt

3. Revision af udlejningsvejledningen.
Vejledningen er udførlig, og oprydning og affaldssortering er grundigt
beskrevet. Der medfølger en tjekliste lejer kan gennemgå inden afleveringen.
Vi har kun nogle få tilføjelser, som Vinie skriver til.

4. Beboermøde d. 28. marts med valg til caféstyregruppen
- Beretningen for 2022 er færdigskrevet og kommer med i Hyldetryk til

beboermødet.
- Regnskab for café og udlejning. Udgiften til rengøring er flyttet fra

caferegnskabet til driftsregnskabet og konteres der fremover. Kun rengøring
ifm. udlejning tages med i udlejningsregnskabet. Det betyder, at
caferegnskabet udviser et overskud på ca. kr. 14.000.

- Revision af kommissoriet for caféstyregruppen forsinket grundet sygdom hos
driftschefen, men forventes klar til beboermødet.

- Renovering af beboerhuset indvendig:
Caféen skal males. Døråbningen mellem de to spiserum udvides. Ny
gulvbelægning. Udbedring af fuger i køkkenet. Borde og stole renoveres.
Elektriske installationer forbedres. Det undersøges, om radiatorerne kan
flyttes og udskiftes.
Der er penge på langtidsplanen, som skal bruges i år. Vi søger om også at få
overført penge for 2024, så vi kan komme i mål.
Det tages op på beboermødet.
Detailplanlægningen begynder nu i byggeudvalget og afdelingsbestyrelsen.
Ejendomskontoret sender det i udbud.
Torvet og legepladsen skal også nytænkes, men det sker, efter renoveringen af
boligerne er færdig, og byggepladsen er ryddet væk.



5. Fællesspisninger.
Fællesspisning er er en succes. Den 28. februar deltog 44 voksne og 8 børn.
Der var 14 gæster med. Med overskud overført fra de forrige gange er der pt.
et overskud på 966 kr.

6. Evaluering af fredagsbar med oste- og pølsebord d.10. februar.
Hyggelig aften med god musik. Her deltog i alt 32. Der blev givet et tilskud på
kr. 321 fra aktivitetsbudgettet-

7. Evaluering af fastelavn den 19. februar.
En fin solskinsdag med ca.100 deltagere. Der var bagt 120 fastelavnsboller og
lavet 42 slikposer. 100 boller og 35 slikposer blev delt ud.

8. Evaluering af loppemarked den 26. februar.
Der var 14 tilmeldte med loppesalg, og der kom mange interesserede.
Deltagernes tilfredshed afhang jo af salg og forventninger, og det var meget
forskelligt, hvad der blev solgt og udbudt.
Der vil blive afholdt et evalueringsmøde, hvor det vil blive præciseret, hvem
der har ansvar for hvad, f.eks. hvem, der bliver og klarer oprydningen.
Allerede nu er det aftalt, at gentage succesen den 8.okt.

9. Planlægning af sangaftener den 15. marts og 19. april
Carsten Schou kommer og spiller til sang, og Gert er med på guitar. Sammen
har de lavet et sanghæfte til lejligheden.
Liv bager kage, og der bliver gratis kaffe og salg af øl og vin.
Vi mødes kl. 18.15 og gør klar.

10. Arrangement for frivillige den 18. marts
Der er pt. stadig åben for tilmeldinger. Vinie aftaler nærmere med Freunde
Catering, når vi ved, hvor mange vi bliver.
Vinie køber kurve til de tre flittigste passere.

11. Ansættelse af ny cafémedarbejder.
Tidligere brugt annonce blev gennemgået og ændret lidt.
Annoncen skal slås op midt i august med ansøgningsfrist den 1. sept. Ny
cafémedarbejder foreslås ansat den 15. sept. med åbning af caféen ca. 1.okt.



12. Punkter til kommende møder:
- Rabat på priser for unge og familier
- Sankt Hans

13. Næste møde den 20. april kl.11-13


