Referat af caféstyregruppemøde
d. 19. januar 2010
hos Birgitte

1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Caféen siden sidst:
- Passerliste generelt og efter kampagnen.
- Hjælp i køkkenet, herunder rengøringshjælp
- Status +/ ÷ timer, herunder ferie.
- Opgørelse af spisebilletter
- Revision af regnskab
- Årsregnskab
3. Regnskab for ”Sangbodegaen”.
4. Opfølgning af Temagruppens evaluering af Temadagen
• Kulturelle onsdagsarrangementer
• Caféaftner med gæstekok
• Etniske aftner arrangeret af indvandre (eks. musikaften m/afrikansk dans)
• Udpegelse af ansvarlig for informationer til hjemmesiden
5. Evaluering af Julebanko
6. Iværksættelse af søndagsbanko v/Victoria
7. Planlægning af fastelavn d. 14/2
8. Planlægning af Reception i forbindelse med fremvisning af CO2-huset.
9. Opøserskema
10. Skitse til arrangementer i 2010. (Zigøjner-jazz)
11. Informationer/meddelelser til hjemmeside og beboerblad
12. Eventuelt/meddelelser
13. Næste møde

Tilstede: Gitte, Birgitte, Jytte, Lisbeth og Vinie.
Ad 1): Tilføjelse til dagsorden: 10a) Beretning
Ad 2): Hvervekampagnen er afblæst. Der er kommet nye passere til. Vi gentager succesen om
et par måneder.
• Der er ansat ny opvaskerafløser.
• Gitte har 15 timer til gode plus 8 timer for deltagelse i kursus. Holder ferie i uge 5
• Der er stadig ingen løsning mht. opgørelse af spisebilletter. Vi tager punktet op på
næste møde.
• Det bliver de beboervalgte revisorer, der reviderer regnskabet. Gitte aftaler selv
nærmere.
• Vi skal have årsregnskabet på som punkt på dagsordenen til næste møde.
Ad 3): Sangbodegaarrangementet gav indtægter på kr. 6414,50. Udgiften var kr. 8436,50. Det
giver et underskud på kr. 2022,00. Underskuddet dækkes af aktivitetskontoen.
Ad 4): Vi besluttede, at vi i første omgang vil averterer efter beboere, der kan og har lyst til at
stå for et caféarrangement. Lisbeth skriver et oplæg, som Jytte sørger for dels kommer i
Hyldepostens prøvenummer og bliver lagt ud på hjemmesiden.
Vinie kontakter nogle beboere med anden etnisk baggrund med henblik på, at få gæstekokke
og/eller stå for et musikarrangement.
Alle er ansvarlige for, at vi får samlet de informationer op, der skal bringes på
www.hyldenet.dk

Ad 5): Godt arrangement, hvor der kommer beboere, der ellers ikke deltager i andre
caféarrangementer. Vi afholder julebanko igen i 2010.
Ad 6): Victoria har meddelt, at hun afholder banko d. 21. februar. Gitte tjekker dette op med
Victoria. Udlæg til gevinster udgør kr. 1000.-. Jytte bistår med praktisk hjælp.
Ad 7): Jytte laver program til hustandsomdeling og til hjemmesiden. Lisbeth deler ud i
stræderne, Birgitte tager længerne og Storetorv, og Jytte deler ud i slipperne.
Vinie køber ind til 40 slikposer. Driften sørger for tønder, ris og kroner. Gitte bager 80 boller
og sørger for kakao mv.
Vi mødes i caféen kl. 12.00.
Ad 8): Det er afdelingsbestyrelsen, der står for receptionen.
Ad 9): Det lykkedes at få udfyldt opøserskemaet for nær en enkelt aften.
Ad 10): Udsat til næste møde.
Ad 10a): Vinie skriver om caféstyregruppens funktion og caféen i kroner og øre.
• Gitte skriver ”Livets gang” og udlejning.
• Lisbeth skriver om aktiviteterne i caféen.
Ad 11) Fastelavn (Jytte)
• Banko d. 21/2 (Vinie)
• Opfordring til beboerne om at stå for et arrangement (Lisbeth og Jytte).
Ad 12) På næste møde skal vi have ”Aktivfest/forårsfest” og aktivitetsregnskab på
dagsordenen.

Næste møde er d. 9. marts kl. 20.00 hos Jytte.

