Referat fra cafestyregruppemøde d. 15/8 2016 hos Gitte
Tilstede: Vinie, Charlotte, Miriam, Gitte og Mette
Fraværende: Janne

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt – tilføjet rengørings overenskomst
2. Valg af referent: Mette
3. Cafeen siden sidst:
Passerlisten
Der mangler fortsat passere i cafeen. Vi fortsætter som hidtil med opslagsliste med datoer og
forsøger at spørge og opfordre brugere af cafeen. Derudover må cafestyregruppens medlemmer
hjælpe til i perioder.
Hjælp i køkkenet
Frederik er stoppet som hjælper og Gitte er fortsat i cafeen om formiddagen/eftermiddagen.
Der er ansat to opvaskere i cafeen henholdsvis Cecilie om tirsdagen og Anna om torsdagen.
Status +/- timer for Gitte
- 4 timer.
Rengøring og ny overenskomst
Gitte orienterede om ny rengøringshjælp i cafeen til 8 timer pr. måned (2 timer x 1 ugentlig) samt ny
rengøringsoverenskomst.
Maling og rep. af grill
Grillen er malet og ordnet og bordebænkesæt vil snarest blive ordnet.

4. Halvårsregnskab for cafe og udlejning:
Halvårsregnskabet blev gennemgået og viser et samlet underskud på – 4861 kr. ved at
sammenholde udgifter og indtægter. Sammenlignet med sidste år ses et større underskud på
madsalget. Vi holder øje med udviklingen efter jubilæumsfesten og vurderer om priserne skal
sættes op.
Der aftales at der fremadrettet skal angives, hvilke udgifter, vi ved kommer, men som ikke er afholdt
endnu.

5. Evaluering af og regnskab for Sankt Hans aften den 23/6:
Der var lavet mad til 60 personer men der var ikke nok til alle. Umiddelbart var der størst mangel på
kød, hvilket sandsynligvis skyldtes at der blev serveret for meget på tallerknerne.

Det må vurderes til næste år om tilmelding er nødvendig da mange, havde medbragt gæster og det
derfor var svært at vurdere, hvor mange der kom. Ligeledes må det overvejes om beboerne selv skal
medbringe kød til grillen.
Et andet forslag til næste år, var at arrangere en eller to der kunne spille guitar ved selve bålfesten.
6. Endelig planlægning af 40 års jubilærum den 27/8, gennemgang af programmet,
cafestyregruppens opgaver, kagekonkurrencen, passerlister, middagen mm.
- Driften sørger for at teltet bliver sat op om fredagen
- Cafestyregruppen kommer lørdag kl. 11 og dækker borde (Charlotte kommer muligvis senere)
- Cafeen åbner kl. 14
- Der laves en liste for tilmelding som passer af baren (byt efter hver time). Listen hænges op i
cafeen. Der blev nævnt enkelte navne på beboere der muligvis kunne være interesserede (bl.a.
Lone og Peter).
- Øvrige afdelinger som VA og BO-VEST er inviteret til festen. Sif og Jørgen fra afd. bestyrelsen vil
være værter. Det foreslås at fjernsynet der står i afd. bestyrelsens lokale sættes op med film
omhandlende Hyldespjældets historie
- Indtil videre er der tilmeldt ca. 18 kager (til min. 10 personer pr. kage) til kagekonkurrencen. Der
er enighed omkring at spørge Jørgen fra afd. bestyrelsen om han vil lave en jubilæumskage til
kaffen om aftenen. Gitte taler med Jørgen og aftaler betaling i så fald
Gitte bestiller service til ca. 150 personer i forbindelse med kagebordet. Dommere til
konkurrencen er Gitte og Regitzes søn.
Cafestyregruppen skærer kage og laver kaffe og te
- Vinie fremlægger dagens program som også kan ses i Hyldeposten
- Det aftales med slagteren at han kommer tre timer før servering og gør klar
- Driften sørger for mulighed for overdækning ved tilberedning af maden
- De tilmeldte afleverer deres billet og får udleveret en tallerken i forbindelse med buffeten
(cafestyregruppen står for dette)
- Efter borgmesterens tale hyldes jubilarerne (boet i hyldespjældet > 25 år) og inviteres til middag
i cafeen. Dato for denne aften er den 27. september.
Gitte bestiller fadølsanlæg med 6 fustager
- De to opvaskere Cecilie og Anna vil blive spurgt om de kan hjælpe nogle timer med oprydning i
løbet af aftenen
- Kl. 24 slutter festen og cafestyregruppens medlemmer hjælper med oprydning indendørs.
Derudover skal der bæres borde og stole i teltet. Vi skal på forhånd spørge nogle mænd om de
kan hjælpe
- Gitte bestiller duge til dag og aften
- Indtil videre er der solgt 40 billetter med sidste frist torsdag i uge 33. Der sendes en reminder
ud i uge 33. Pris pr. billet: voksen 100 kr. børn 50 kr. Voksen gæst 150 kr. børn gæst 75 kr.

7. Planlægning af ølsmagning:
Dato for ølsmagning bliver den 7/10 – opfølgning ved næste møde, hvor Miriam fremstiller forslag.
Det aftales at Miriam spørg en kvindelig øl-ekspert om hun vil komme og præsentere sine øl.
8. Planlægning af andespil den 6/11:
Banko med ænder som gevinster.

9. Planlægning af bespisning til temabeboermøde den 12/11:
Aften med de frivillige og andre beboere i Hyldespjældet. Vinie foreslår at vi kunne invitere nogle
personer udefra som kunne komme og fortælle om brugen af det fælles rum og fælles faciliteter.
10. Kommende aktiviterter:
- Juleværksted og juletræspyntning den 27/11
- Julebanko den 4/12
- Luciaoptog den 13/12
11. Opøserlisten
Er foreløbig udfyldt frem til jul.. Janne mangler at skrive sig på.

12. kommende møder:
Den 13/ 10 hos Charlotte
Den 13/12 hos Mette

