Referat fra caféstyregruppens møde den 30.marts 2022
Deltagere: Liv Simonsen, Lisbeth Wilson, Vinie Hansen, Charlotte Cornelius og Helle Aagaard Finnich.
Afbud: Vibeke Lange
1. Referent: Charlotte Cornelius
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3. Caféen siden sidst:
- Statistik på antal besøgende:
Der har været gennemsnitlig 41 pr. åbningsdag ml. 21 og 54. Til næste opgørelse kobler Helle antallet af
gæster sammen med menuen, det kunne være sjovt at se.
- Det nye kasseapparat:
Det fungerer fint, men opsætningen er ikke helt logisk. Helle undersøger, om det er let at ændre.
Lisbeth og Charlotte kommer med ændringsforslag.
- Priser på klippekort:
Vi besluttede at stoppe salget af klippekort.
-Indkøb af økologiske basisvarer:
Helle indkøber hovedsageligt økologiske produkter. Alle basisvarer (mel, mælk, grøntsager) og mere, hvor
det er muligt uden at være for dyrt. Dog minus kød.
Alle varer stiger jo i pris lige nu, så det er svært at langtidsplanlægge menuen og samtidig være økonomisk.
Der vil kunne forekomme menu ændringer, som så bliver meldt ud på Facebook.
-Opvaskere:
Ny opvasker, Luna, prøver jobbet torsdag d. 31. marts. Forhåbentlig med tilfredshed.
-Rengøring:
Rengøringen fungerer godt. Mikkel og Laila deles om det.
- Flexjob:
Helle har haft møde med kommunen. Der er muligvis en flexjobber på vej.
Det kunne dreje sig om 9-12 ugers arbejdsprøvning.
-Passerlisten:
Vi har brug for flere passere. Vi forsøger mere ihærdigt at få flere med.
- Menuplan:
Planen er klar til folder og til Hyldeposten
-Gårdhaven:
Vi beder driften gøre i orden og reparere låsene til borde /stole.
Lisbeth og Charlotte køber nyt til potterne og nye krydderurter.
-Termokander:
Helle køber flere termokander, elpisker og en vægt.

4. Fastelavn:
En vellykket fastelavnsfest.
Helle havde bagt 110 gode boller. Vi solgte 105 og vi delte 40 slikposer ud.
5. Referat fra Workshop om verdensmålene d. 2/3:
Referatet godkendt uden kommentarer.
6. Påskebanko den 3. april, indkøb og opråber:
Vinie råber op, og køber 6 lammekøller som hovedpræmier.
7. Udlejningen:
Der er rift om at leje caféen. Kun en ledig weekend tilbage inden sommerferien.
8. Caféen under renoveringen:
Helle er blevet spurgt, om det er muligt at sælge noget frokost til de kommende håndværkere i
Hyldespjældet. Vi er ikke afvisende, men undersøger mulighederne lidt nøjere.
Klaveret bliver ikke brugt. Vi sætter opslag i Hyldeposten, om at det kan afhentes.
Trip-Trap stolene er meget slidte. Vi spørger, om driften kan reparere dem, og Helle køber 2 af de hvide Ikea
børnestole til de mindste børn.
9. Kommende aktiviteter:
- Sct. Hans er torsdag d.23. juni fra 17-19.
Vi laver grillmad i caféen til alm pris. Vinie laver opslag i Hyldeposten,
-VA har 75års jubilæum den 25. juni. Alle VA´s beboere og andre interesserede inviteres til at besøge de
forskellige boligafdelinger. Vi byder på kaffe og kage og ikke mindst rundvisning i Hyldespjældet, så de andre
kan se vores grønne udemiljø og bud på biodiversitet.
-Helle og Vibeke har talt sammen om at lave en børnetegnekonkurrence, hvor tegningerne kunne hænge
fint på de hvide opslagstavler. God idé som vi spørger Vibeke, om hun vil stå for og skrive om i Hyldeposten.
- Vi finder nye interesserede, der kan udstille malerier i caféen nu og igen til efter sommer.
- Vi har fået en henvendelse fra Galgebakkens husorkester. De vil gerne spille her, og vi prøver at aftale en
dato i august til en musikaften med lidt rart at spise.
10. Punkter til kommende møder
- ingen pt.
12. Mødeplan: den 27/4, 18/5 begge dage 11-13

13. Eventuelt: Der var ikke noget

