Referat af caféstyregruppe mødet den 21/9 2020
Til stede var : cafe leder Pernille, Vinie, Charlotte, Vibeke og Lisbeth.
Der var afbud fra Lise.

1. Valg af referent : Lisbeth
2. Godkendelse af dagsorden: godkendt med små tilføjelser
3. Caféen sidst
Kasserapport:
Der er indført et stregesystem, så Pernille kan se hvor meget der er
solgt den enkelte dag. Der ligger et stykke papir ved kassen, så den
der sidder der skriver ned hver gang der er solgt. Papiret gemmes
som bilag og til statistik.
I august mdr. havde vi lavere priser (kampagnepriser) . Der er givet
et tilskud på 1965,70 fra aktivitetskontoen til cafeen, til dækning af
differencen.
Pernille har købt ind for 2736,63 til tørlageret, som også er dækket
af aktivitetskontoen.

Vi har fået ny leverandør HørKram som leverer en gang om ugen.
Pernille har aftalt møde med Bo Vest økonomimedarbejder over
skærm. Det har grundet Corona været vanskeligt for Pernille at blive
introduceret i bogføringsprogram.
Inden cafeen startede, havde vi en spiseklub, fra den er der overført
1779 til cafeen.

Der har i gennemsnit været ca. 25 voksne personer pr. caféaften,
plus børn, som ikke betaler fuld pris. Det gør det lidt svært at få det
til at løbe rundt økonomisk.

Til næste møde skal vi snakke om priser- aldersopdeling - genopfyld.
Organisering i cafeen
Der er aftalt rengøring af cafeen onsdag og fredag.
Der har været en VVS’er og flytte rør under vasken, så køkkenbordet
er kommet helt ind til væggen og det er nemmere at komme til at
gøre rent på gulvet.
Styregruppen finder en dag til at rydde op på det kolde depot.
Pernille har brug for pladsen.
Der er ikke brug for hjælp i køkkenet til opøsning, så styregruppen
er passere i stedet.
Hvis større grupper kommer og spiser, skal der gives besked tirsdag
ugen før. Så det kan medregnes i bestillingen fra HørKram
Det er lidt et dårligt tidspunkt folk kommer og skal booke til
udlejning.
Evt. kunne det blive digitalt, vi undersøger det og ser ellers tiden an.
Der er ansat en ny opvasker – Claude – så nu er de to.
Vibeke afleverer pantflasker og køber øl – vand og vin. Pernille siger
til når der mangler.

Der er hængt seddel op på køkkenskabet, vi skal skrive på, når vi ser
der, mangler f.eks. servietter – lys o.s.v.
Lisbeth følger op på passerlisten.
Maskinpark
Der er problemer med røremaskinen, dejkrogen duer ikke,
grøntsagsblenderen er også defekt og ovnen trænger til et eftersyn.

4. Udlejning og Corona
Dem, der har lejet, har fået besked på de skal slutte kl.22
På cafeaftnerne skal dem der servere bruge mundbind og den der
sidder ved kassen skal bruge visir.
Gæsterne bestiller ved kassen og bestik leveres af passerne.
5. Planlagte arrangementer
Indkøb til andebanko den 8 november. Caféen køber 6 ænder ind og
aktivitetskontoen betaler.
Den 14 november er der Temadag for de frivillige. Pernille laver
mad og arktivitetskontoen betaler.
Det samme gælder julearrangement den 29 november. Her købes
æbleskiver og Pernille laver dej til bagning, der kommer ca. 25. Den
dag pynter vi også juletræ – laver juledekorationer og pynter op i
cafeen.
Den 6 december er der julebanko og cafeen køber 3 gange 2 vine og
3 flæskesteg ind og arktivitetskontoen betaler.
6. Næste møde
Den 19 oktober kl.12 til 14.
Charlotte sørger for brød og ost mv

