Referat af caféstyregruppemøde
d. 18. januar 2011
Tilstede var: Café-Gitte, Birgitte, Vinie, Lisbeth og Jytte. Afbud fra Gitte H.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Caféen siden sidst:
- Passerliste
- Hjælp i køkkenet, herunder rengøringshjælp
- Status +/ ÷ timer, herunder ferie.
3. Regnskab for Caféen 2010
• Udlejning
• Caféens rådighedsbeløb
• Banko regnskab
4. Evaluering af julebanko
5. Planlægning af nytårskuren
6. Planlægning af Ølsmagningsaften
7. Planlægning af fastelavn
8. Jubilæumsfest 2011
9. Beretning
10. Forslag til arrangementer i foråret 2011. (Zigøjner-jazz)
11. Opøserskema
12. Informationer/meddelelser til hjemmeside og beboerblad (deadline 18/2).
• Bankodatoer
• Fastelavn
13. Eventuelt/meddelelser
14. Næste møde
1.
2.

Ad 1) Dagsorden blev godkendt.
Ad 2) Passerlisten ser fornuftig ud. Køkkenhjælp er status quo. En beboer er interesseret i
at komme i aktivering i 4 uger. Gitte er positiv. Ny opvasker er ansat. Caféen lukker i uge
4, hvor Gitte holder ferie.
Timestatus: 39,5 time til gode. Heraf afspadseres 18 timer (3 dage). Gitte tager de sidste 2
feriedage i uge 5. Således er status 21,5 time til gode. Gitte agter at afspadsere yderligere
18 timer i de 3 dage før påske. Så efter påske er Gitte nede på at have 3,5 timer til gode.
Ad 3) Caféens regnskab viser et overskud på kr. 814.- og en egenkapital på kr. 22.828.
Indtægterne er steget med 5,2 % i forhold til 2009.
Udlejningens regnskab udviser et underskud på 11.619.-, hvilket skyldes indkøb af
køleskab plus ekstra service. Der må påregnes en merudgift til vask i indeværende, idet
priserne i vaskeriet er steget.
Aktivitetsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 7.549,25.
Der er året igennem aflagt regnskab for søndagsbanko. Victoria afregner løbende med
Vinie, der hver gang supplerer op til kr. 1000.-. Besøget til bankospillene er stigende. På
årsbasis har denne aktivitet kostet kr. 1192,- svarende til ca. kr. 200.- pr. gang.

Ad 4) Julebanko var pænt besøgt. Der blev solgt for kr. 1.390.- plader. Vi gentager
succesen til næste år, og har booket caféen til 1. søndag i advent, hvilket er d. 27.
november.
Ad 5) Vi mødes på Albertslund Station kl. 13. Vinie mailer ud til de tilmeldte. Birgitte
bestiller bord på spiserestauranten og undersøger udvalget af drikkevarer på et listigt sted,
der ligger centralt for vores mål.
Ad 6) 27 personer har tilmeldt sig til ølsmagningen. Jytte aftaler det fornødne med
foredragsholderen. Lisbeth og Jytte køber ind til snacks tirsdag d. 25/1. De
caféstyregruppemedlemmer der kan, møder på i caféen d. 28/1 kl.18.30 for at gøre klar.
Ad 7) Jytte beder driften om at købe ind til fastelavn (tønder, ris og kroner). Disse
remedier sættes ved kopimaskinen fredag inden fastelavn. Gitte bager boller. Jytte får
nøglen til caféen af Gitte og tager bollerne ud af fryseren dagen før.
Caféstyregruppen mødes i caféen kl. 12.00. Vinie melder afbud.
Ad 8) Forslag til dato for afholdelse af jubilæumsfest: Enten 20.-21. august eller 27.- 28.
august. Vinie tager det op med drift og afdelingsbestyrelse. Jubilæumsfesten betyder, at
vi ikke holder aktivfest, eller måske slår vi de to fester sammen.
Ad 9) Opgaverne til skrivning af beretning blev fordelt således:
Vinie: Caféstyregruppens funktion og Caféen i kroner og øre.
Gitte: Livets gang.
Birgitte: Årets aktiviteter.
Indlæggene skal være Vinie i hænde senest fredag d. 25/2.
Aller genopstiller til caféstyregruppen.
Ad 10) Zigøjnerjazz sættes i bero indtil vi hører nærmere fra ensemblet.
Ad 11) Opøserskemaet blev udfyldt.
Ad 12) Jytte sætter opslag om fastelavn op på opslagstavlerne.
Vinie sørger for information til hhv. Hyldepost og hjemmesiden.
Punkter til næste møde: Sct. Hans (eventuelt fællesgrill)

Næste møde holdes hos Birgitte d. 12.april kl. 20.00.

