Referat af cafèstyregruppemøde den 28/10 kl. 18.00 hos Gitte i
Herstedøster.
1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Valg af referent
Miriam Holst
Cafeen siden sidst:
> Passerlisten
Fungerer fint
> Hjælp i køkkenet
Det er svært for øjeblikket at finde nogen til aktivering, så vi mangler.
Gitte Larsson kommer på hygiejnekursus
> Status +/- timer, herunder ferie (5,5 timer)
Gitte har 16½ timer tilgode fra frivillighedsfesten. Ferie i uge 4.
Forslag om bomnøgle i forbindelse med udlejning af Spjældet og et depositum på 200,- kr.
for lån af denne nøgle.

4.

Evaluering af beboermøde om frivilligt arbejde, værksteder m.m. og aktivfest d.5/10
herunder regnskab
Ca. 45 personer deltog i beboermødet.
Der kommer en liste ud, om de forskellige udvalg, og om hvad der kom frem under mødet.
Maden var rigtig god og særdeles populær.
Vi syntes musikken var dyr, men ganske gode.
Regnskab: Gitte tjekker lige kassen, da der var problemer med kasseapperatet.

5.

Evaluering af græskararrangement d. 27/10, herunder regnskab
Det var et fint arrangement, men desværre for få deltagere. Vinie betaler udgifterne
over aktivitetsbudgettet, da det er en beboeraktivitet.

6.

Planlægning af kagedekorationskursus d. 17/11 kl. 14.00
Gitte, Mette fra Suder og Jørgen fra Færgeslippen kommer og viser os hvordan.
Plakater skal hænges op, det klarer Janne.
Vi mødes d. 17/11 kl. 13.00 til klargøring. Bagerne mødes kl. 12.00. Der sælges billetter fra
29/10 til 12/11.

Julepyntning af cafèen og juletræet den 29/11
Vinie sørger for juletræ og fod. Vinie kan ikke deltage i pyntningen. Vi pynter kl. 17.00
Marianne og Miriam sørger for blomster og dekorationer.
8. Planlægning af julebanko den 1/12.
Gitte sørger for præmier til 6 spil. Vi mødes kl. 13.00 til kaffebrygning og æbleskiveopvarmning. Vinie sætter plakater op, og Janne skriver på facebook. Vinie kan ikke deltage i
banko.
9. Julemiddag i cafeèn den 17/12, herunder uddeling af julekurve til passere
Gitte sørger for kurve til passere og gaver til hjælpen i køkkenet og
opvaskeren. Alle dem der kan, kommer kl. 17 og hjælper.
10. Spilleaften
Udsat
11. Planlægning af nytårskoncert d. 17/1
Vinie kontakter en gæstekok, og Gitte køber servietter og blomster samt bestiller opvasker. Der
sælges billetter fra 10/12 til 14/1.
7.

12. Nytårskur for faste udvalg d. 25/1, det er cafèstyregruppens tur til at planlægge.
Vinie sender invitationer ud og vi går alle i tænkebox vedrørende oplevelse/underholdning
og spisesteder.
13. Forfatteraften d. 23/4 kl. 19-21.30 med sociolog / forfatter, Aydin Soei, i samarbejde med
integrationsrådet.
Vinie aftaler nærmere om hvordan det skal foregå, og kontakter Albertslundposten og
Hyldeposten for omtale.
14. Opøserskema vedhæftes og udfyldes på mødet
Er ok.
15. Stof til Hyldepost og Hjemmeside
Opgaven uddelegeret
16. Eventuelt/meddelelser
Vinie skriver om fastelavn og annoncerer det i Hyldeposten.
17. Næste møde
- cafestyregruppens beretning 2013
- beboermøde i marts med valg til cafestyregruppen
Cafemøde d. 30. januar 2014 kl. 20.00 hos Vinie

