
Referat af caféstyregruppemøde  
d. 9. marts 2010 kl. 20.00  

hos Jytte 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden  
2. Caféen siden sidst: 

- Passerliste generelt  
- Hjælp i køkkenet, herunder rengøringshjælp 
- Status +/ ÷ timer, herunder ferie. 
- Opgørelse af spisebilletter 
- Årsregnskab 

3. Lisbeths oplæg til beboerne vedr. caféarrangement. (evt. afrikansk dans) 
4. Tilbagemelding fra Vinie vedr. kontakt til etniske beboeren ang. etnisk caféaften. 
5. Evaluering af fastelavn 
6. Evaluering af søndagsbanko 
7. Indlæg til beretningen 
8. Beboermøde d. 26. april, - herunder valg til caféstyregruppe. 
9. Planlægning af Aktivfest d. 16. april 
10. Evt. hovedrengøring i forbindelse med sommerferien. 
11. Opøserskema 
12. Forslag og datoer til arrangementer i 2010. (Zigøjner-jazz) 
13.  Informationer/meddelelser til hjemmeside og beboerblad (deadline 2. maj) 
14. Eventuelt/meddelelser 
15. Næste møde 

 

 
 
Ad 1) Godkendt 
Ad 2) Det går godt med at få passervagterne besat. 

• Ikke noget nyt med hensyn til hjælp, opvask og rengøring. 
• Gitte har i alt 24 timer til gode. Heraf afspadseres 18 timer i påskeferien. 
• Principperne for beregning af prissættelse af spisebilletter er blevet ændret efter aftale 

med BO-Vests revisor. 
• Vedr. regnskabet er der et underskud på kr. 4003, - som bl.a. skyldes et stort indkøb 

af oksekød. På grund af faldende spisende gæster og færre afholdte arrangementer, er 
der også færre indtægter. 

• Udlejningen giver et overskud på kr. 6935.00 kr. 
 
Ad 3) Til næste møde kommer Lisbeth med oplægget om arrangementer, som andre beboere 
står for. 
 
Ad 4) Også Vinies oplæg om etnisk aften, venter til næste møde. Gitte har talt med beboer i 
Høkerlængen, som muligvis er interesseret i at være med til at arrangere en etnisk aften. Gitte 
følger op til næste møde. 
 
Ad 5) Der er taget mange gode fotos fra fastelavnsfesten. Forstørrelserne bliver udstillet på 
opslagstavlerne i caféen. De små billeder sættes i album, og lægge frem i caféen. Lisbeth 
sørger for, at det sker. 
Næste år skal der bages 80 – ikke for store - boller og der skal købes 10 liter kakaomælk. 
Rigtigt godt og hyggeligt arrangement for både gæster og arrangører, og med et overraskende 
stort frembrud af små prinsesser, supermænd, - ja sågar et komfur og mange andre 
fantasifulde skabninger med samt deres forælder og ikke mindst bedsteforældre. 



Ad 6) Der var 18 spillende voksne og 6 børn/unge. Der blev solgt 62 plader. Victoria har købt 
ind for 998.- kr. Indtægt for solgte plader er 620. – kr. Vinie supplerer op med 378.- kr. til 
næste spil, således at der igen er 1000.- kr at købe ind for.  
Lisbeth bistår ved bankospillet d. 18. april. Vi evaluerer, når alle tre omgange bankospil er 
afviklet. 
 
Ad 7) Gitte mangler at aflevere sit bidrag til beretningen. Lisbeth sørger for, at middagen efter 
temadagen tilføjes ”Aktiviteter i caféen”. Vinie samler de forskellige indlæg til Hyldetryk. 
 
Ad 8) Alle genopstiller. Vinie er ikke på valg, da hun er udpeget af afdelingsbestyrelsen. Gitte 
spørger et par af caféens brugere, om de er interesseret i at opstille. 
 
Ad 9) Aktivfesten i år afholdes d. 16. april. Gitte spørger beboeren i Høkerlængen, om hun vil 
stå for menuen. Lisbeth prøver at lave en aftale med irske musikere. Alternativt har Gitte et 
bud på musik til aftenen. 

- Vinie skriver invitationerne 
- Jytte: laver listerne over frivillige og deler invitationerne ud d. 20-21 marts. Sætter 

plakater op om festen på strategiske stedet, og husker at få den annonceret på 
hjemmesiden. Sætter passerlister op og laver spisebilletter til ikke-aktive og 
medbringende gæster, samt billetter til aktivisterne. 

- - Gitte køber lys, servietter, blomster ect. ind, og sørger for duge.  
- Caféstyregruppen mødes til borddækning kl. 16.00. 

 
Ad 10) Der skal gøres hovedrent i caféen i sommerferien. Stolene skal kikkes efter i 
sømmene. Bordene skal slibes og lakeres. Gardinerne vaskes.  
 
Ad 11) Opøserskemaet blev udfyldt på nær en enkelt aften, 
 
Ad 12) Udsættes til næste møde. 
 
Ad 13) Aktivfest og referatet skal offentliggøres på hjemmesiden. Jytte sender til web-
redaktørerne.  
 

Ad 13) Næste møde afholdes den 18. maj hos Lisbeth. 
 


