
Referat af mødet med cafestyregruppen d. 20/11-12 kl. 20.00 hos Miriam, Åleslippen 57. 
Deltagere: Miriam, Janne, Maria, Marianne, Gitte. Vinie deltog fra punkt 5. 
 
 
1) Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt. 
 
2) Valg af referent: Maria Snebang. 
 
3) Cafeen siden sidst: 
 
Passerlisten – Der mangler for tiden passere, da en af de faste passere er gået bort. 
- En evt. løsning kunne være at opøserne dækker vagterne. 
- Janne informerer om problemet via facebook, for den vej at søge nye passere. 
- Gitte har fået lavet ny aftale med AB catering som er leverandør. Den nye aftale betyder at der       
  spares 12% på alle indkøb. 
- Vedr. hjælp i køkkenet, Thomas stopper d. 7/12-12. 
- Grete stopper med at vaske viskestykker samt karklude for cafeen. Gitte har i den forbindelse talt  
  med Thomas om at overtage denne opgave, for derved at beholde kontakten til cafeen. 
- Status +/- timer: Gitte har 17,5 timer tilgode ( 1 time fra denne mdr., samt 16,5 time fra sidste mdr. 
- Cafeen holder lukket i uge 4 grundet ferie. 
 
4) Kommende arrangementer: 
 
- 23/11-12 
Musik Jam om aftenen kl. 20.00-01.00 ved Mikkel Pandrup. Dette er annonceret i HP. 
 
- 25/11-12 
Juleloppemarked fra kl. 13.00-16.00, dette varetages af Dino samt Victoria. 
 
- 2/12-12 
Julebanko fra kl. 13.00-16.00. Maria er opråber og Gitte sørger for at indkøbe præmier, disse betales 
fra aktivitetskontoen. Gitte laver plakater. Der serveres kaffe/te/æbleskiver. 
Deltagende fra cafestyregruppen er: Miriam, Gitte, Maria og Vinie. 
 
- 18/12-12 
Juleafslutning i cafeen. Alle opøsere kommer kl. 17.00. Der bliver uddelt julekurve til de tre 
passere, som har taget flest vagter i årets løb. Dette sørger Gitte for. Vinie uddeler julekurvene. 
Janne deltager, men bliver forsinket. 
 
- 11/1-13 
Nytårskoncert kl. 20.00. Hvis man deltager til spisning starter dette kl. 18.00. Billetter kan købes i 
cafeen fra d. 4/12-12 til d. 8/1-12. 
Vinie har lavet opslag til HP nr. dec./jan. 
Mht. borddækning, da aftales det at cafestyregruppen deltager. Det besluttes at der skal serveres 
pate/ost/tappas/kiks/kage/boller/brownies, hvilket Gitte står for. Rød- og hvidvin/øl samt asti kan 
købes. 
 
5) Opøserskema: 
 
- Vinie sender skemaet ud til en deltagere hvor det udfyldes og sendes videre til den næste deltager 
osv. Forhåbentligt bliver alle vagter dækket og skemaet sendes retur til Vinie. 
 



 
6) Punkter til næste møde: 
 
- Cafeens skriftlige beretning for det forgangne år, som skal behandles på beboermødet i den 18. 
marts. Her er medlemmerne af cafestyregruppen på valg. 
- Regnskab for cafeen og udlejning af beboerhuset 
 
7) Fastelavn: 
 
- Driften står for indkøb af tønder/kroner/Jumbobøger/køller samt fastelavnsris. 
- Gitte sørger for boller/kaffe/kage og kakao. 
- Miriam og Marianne står for slikposerne. 
- Vinie laver opslag herom i HP. 
- Arrangementet starter kl. 13.00 (cafestyregruppen mødes kl. 12.00 til forberedelserne). 
- Der skal bruges en frivillig til at tage fastelavnsbollerne ud af fryseren dagen før, disse må ikke 
komme på køl. Vinie tager denne opgave.  
 
8) Næste møde i cafestyregruppen: 
 
- 12/2-13 Kl. 20.00 hos Vinie Tømmerstræde 3. 
 
9) Eventuelt: 
Den 21/1-13 er der ekstraordinært beboermøde bl.a. med orientering om mødet med 
Landsbyggefonden den 20. november. 
 
Procedure vedr. referatet: 
Referenten sender referatet ud inden for 7 dage til deltagerne i cafestyregruppen. Derefter er der 3 
dage til evt. rettelser, som sendes retur til referenten. 
Det godkendte referat sendes derefter til alle deltagere i cafestyregruppen, til afdelingsbestyrelsen, 
N60@bo-vest.dk,  til driftslederen Michael Jensen, Mje@bo.vest.dk, samt til hjemmesiden 
Hyldenet, Ole.kristensen@hyldenet.dk. 


