
Referat at caféstyregruppemøde 18/2 hos Vinie, Tømmerstræde 3. 

Tilstede: Vinie Hansen, Gitte Rasmussen, Janne Storm, Miriam Holst, og Charlotte Cornelius 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

 

2. Valg af referent: Charlotte 

 

3. Caféen siden sidst 

Passerliste   ok. 

Gitte har fået ny hjælper i køkkenet 12 timer om ugen, men med meget sygefravær.  

Status +/-timer. Gitte har 13+timer, afspadserer før påske = -4 timer. 

Gitte undersøger forsat priser og muligheder for en ny røremaskine. Der er budgetteret   

med 32.000 på afdelingens budget.  

Gitte L. har 10års jubilæum som hjælper i cafékøkkenet i maj måned. 

 

4. Regnskab for aktivitetsbudget 2015 

Budgettet passer efter beboeraktivitetskontoen har overført 27.000 kr. til at dække det 

underskud, som var opstået, fordi der ved en fejl ikke var afsat penge til caféjubilæet. 

 

5. Evaluering og regnskab for nytårskoncert d.22 jan. 

God aften, men for få deltagere.  

Vi prøver at finde ny/anderledes musik til næste år. 

              Regnskab: - 993,72kr., som dækkes af aktivitetskontoen. 

 

6. Evaluering af fastelavn 7.feb. 

Fastelavnsfesten var en stor succes med ca. 97 deltagere. 

Rigeligt at gøre for passerne. Vi forsøger at få flere hjælpere næste år. 

Der måtte indkøbes mere kakao, og der var lige i underkanten af boller. 

Vi skal også have indkøbt flere krus (hvis lagerpladsen tillader det). 

 

7. Caféberetning 

Beretningen blev godkendt. 

De nuværende medlemmer af cafestyregruppen genopstiller, men der mangler et medlem. 

Vi kigger os om efter mulige emner, og spørger evt. nogle om de kunne være interesserede. 

 

8. Evaluering af nytårskur 30/1 

Godt arrangement. I år var udflugtsmålet Museet for Søfart i Helsingør. Spændende. 

God mad på god restaurant efterfølgende. En supertur. 

 

9. Opøserskema: Udfyldt 

 

10. Påske/lammebanko13/3 

Det er annonceret i Hyldeposten. Miriam er opråber 

 

11. Kommende aktiviteter 



Forfatteraften i caféen med Kåre Dybvad d.30/3 fra kl. 19- 21.30. – Gitte bager. Vinie laver 

kaffe mm. 

             Sankt aften 23/6 er sidste caféaften før sommerferien. 

             Caféen åbner igen 2/8. 

 

12. Stof til Hyldeposten 

Besked om kommende aktiviteter er videregivet til Hyldeposten. 

 

 

 

 Kommende møder: 

 28/4 hos Janne 

 9/6 hos Miriam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


