Referat fra caféstyregruppemøde
Den 31/1 kl. 20.00
Vinie, Tømmerstræde 1
Deltagere: Janne Storm, Miriam Holst, Charlotte Cornelius,,
Vinie Hansen, Gitte Rasmussen
Afbud:
Mette Morsing
1. Godkendelse af dagsorden, godkendt med tilføjelse af kursus og vægtæppe
under ”cafeen siden sidst”.
2. Valg af referent, Vinie
3. Caféen siden sidst:
- Passerlisten, det kører ok
- Hjælp i køkkenet, Gitte har spurgt i kommunen efter en i aktivering.
- Status +/ ÷ timer,( + 29 timer ), afspadserer 16 timer i uge 8 ifm. ferie.
- Affaldssortering, det er endnu ikke kommet til at fungerer i affaldsgården.
Driften henter cafeens affald og udlejningen må aflevere i de nedgravede.
Vinie spørger ejendomslederen til afdelingsbestyrelsesmøde torsdag.
- Regnskabsprogram mm., Gitte har endnu ikke fået et regnskabsprogram,
Vinie spørger ejendomslederen.
- Mobilpay udgifter: Gitte anslår, at det koster ca. 2000 om året. Gitte
kommer med forslag til, hvordan priserne i cafeen kan hæves til næste
møde, så udgiften bliver indeholdt heri.
- Kursus, Gitte deltager i et kursus til kostvejleder mandage og onsdage fra
uge 6, i alt 6 uger.
- Vægtæppe: Helga har syet et vægtæppe til cafeen, som sættes op ved bord 1
indtil sommerferien. Herefter hænges det op over døren ud mod torvet.
4. Referatet fra sidste møde om regnskab for ølsmagning den 4/11, Der er
nogle upræcise oplysninger. Charlotte retter til og sender nyt referat ud.
5. Evaluering af den årlige nytårskur for faste udvalg den 14. januar, det var
en spændende tur til Carlsberg med 25 deltagere. Også en god middag på den
italienske restaurant.
6. Evaluering og regnskab for nytårsarrangement den 20. januar, der var
desværre kun 23 til spisning og der kom kun 5-6 stykker bagefter til musikken,
som var rigtig god. Dem kan vi godt bruge en anden gang. Måske skal vi
springe over næste år og lave en forårsfest.Regnskabet tages op igen på næste
møde.
7. Regnskab for cafeaktivitetskontoen 2016, udsat til næste møde
8. Regnskab for cafeen og udlejningen 2016, udsat til næste møde
9. Planlægning af fastelavn den 26. februar, Janne og Charlotte laver 50
slikposer, Janne hjælper Gitte med at bage 120 fastelavnsboller, Gitte køber 15

l kakao. Janne tager fastelavnsboller ud om lørdagen så de kan tø op. Driften
har bestilt tønder, kroner og fastelavnsris.Vi forsøger at få nogle flere til at
hjælpe. Dem, der kan, mødes kl. 11.30.
10. Beboermøde den 21. marts:
- Beretning fra cafestyregruppen, opgaverne blev fordelt. Bidrag sendes ud til
cafestyregruppen inden næste møde. Beretningen skal være færdig senest
den 5. marts.
- Valg til cafestyregruppen, alle genopstiller undtagen Janne som gerne vil
holde en pause. Vi tænker over mulige kandidater til næste møde.
11. Henvendelse fra Nina vedr. bio-aften med bonden Chris fra Ølgod, Vinie
giver Nina besked om, at hun gerne må låne cafeen til et arrangement med
bonden. De nærmere detaljer aftales med Gitte. Vi opfordrer til at der
annonceres bredt, også i Albertslundposten under tid og sted.
12.Opøserskema, blev udfyldt
13. Hyldepost og hjemmeside, vi har ikke noget at skrive om i næste nummer
14. Planlægning af kommende møder, næste møde er den 28/2 kl. 19.30 i cafeen

