Referat af caféstyregruppemøde
Den 13/3 kl. 18.00 hos
Charlotte, Tømmerstræde 1
Deltagere: Miriam Holst, Charlotte Cornelius, Lillian Henriksen, Tove
Brønden,
Vinie Hansen og Joan Henriksen
Dagsorden:
1. Valg af referent:
Lillian Henriksen
2. Godkendelse af dagsorden:
Den blev godkendt med enkle tilføjelser.
3. Caféen siden sidst:
1. Passerlisten:
Det kniber med at få vores passerliste fyldt ud – derfor må vi forsøge at
erhverve nogle flere ved personlig kontakt.
Holde et åbent hus med kaffe og kage – det bliver mandag den 13.maj kl.
17-19, hvor vi vil fortælle om brugen af caféen. Opslag i Hyldeposten
og på FB.
2. Overtid/ Afspadsering/ferie:
Joan har en overtid på 21 timer, og vil holde ferie 3-5.maj, hele juli og i uge
40. Derfor er sidste åbningsdag den 27. juni 2019.
3. Pension og sundhedsforsikring:
BO-VEST afventer en aftale mellem BL og 3F – forhåbentlig i denne uge.
4. Hygiejne ved opøsning /Levnedsmiddelkontrol:
Vi har fået en klage over, at de frivillige/opøser bruger neglelak, har smykker
og makeup på. Joan har derfor henvendt sig til
Levnedsmiddelkontrollen, og vi skal ikke følge deres regler, da det er

baseret på frivillige, og de ikke skal lave maden. Selvfølgelig skal
man som frivillige følge de almindelige hygiejniske regler, såsom at
vaske hænder og have forklæde på, når man opøser maden. Joan
vil lave et opslag på vores køkkendør, så alle frivillige kan se, hvilke
regler der er gældende.
5. Alkoholbevillingen:
Den er blevet bevilliget i 5 år.
6. Forsikring af malerierne:
Vi afventer nærmere.
7. Forespørgelse om afholdes af salgsarrangement fra én udefra:
Vil vi have et kommercielt koncept? Det må man godt, dog ikke direkte salg,
kun udstilling og ellers må vi tale om det igen.
8. Kabelstik:
En udlejer af vores café vil høre, om vi kunne købe et specielt stik til
musikanlægget således, at man kunne tilslutte ens mobil til
anlægget. Vi blev enige om, at man selv skal medbringe diverse
kabler.
4. Evaluering af langbordsmiddag den 26/2 og planlægning af nye:
Vi prøvede med en anden bordopstilling, og det var virkede bedre. Der var
igen mange mennesker, og de blev siddende i længere tid, og var
sociale.
Vi vil finde en dato med starttidspunkt kl. 17.30 og tænker ca. hver anden
måned.
5. Evaluering af fastelavn den 3/3:
Stor succes som altid – fik et overskud på ca. kr. 400,- og stor ros for
fastelavnsbollerne
6. Evaluering af hjertestarterkursus den 25. februar:
Der var fuldt hus med 15 deltager og det var vellykket.
7. Cafeberetning 2018:
Gennemgås og finpudses.
Revisionen har bemærket et fald i indtægter – vi vil gøre opmærksom på, at

der ikke har været et helt år.
8. Sangarrangement den 5. april:
Vi mangler at få fat i en musiker – Miriam har fået kontakt med musikeren
Morten Prehm og prisen er omkring kr. 2.000,-.
Vi kan låne Højskolesangbøger fra Forsamlingshuset i Herstedøster.
Tidspunktet bliver fra kl. 19-22 og der vil blive serveret chips, kage og kaffe
samt mulighed for køb af øl, vin og sodavand.
Tove og Miriam vil sørge for opslag Hyldespjældet og uddeling inden fredag.
9. Opøserskema medtages på mødet:
Vi skriver os på – er efterfølgende sendt ud.
10.

Kommende møder:

Mandag den 20.maj kl. 18.00 hos Vinie og alle tager en ret med.
11.

Eventuelt:

Indkøb af lammekøller til Påskebanko sørger Joan for.
Sankt Hans er søndag den 23.juni 2019 – vi tænker, at det bliver et grill-selv
arrangement og hvor der er mulighed for køb af tilbehør. Denne gang
håber vi på, at vejrguderne er med os.
Caféen trænger til lidt renovering, friskes op og en hovedrengøring. Vi vil
finde ud af, om der er noget der skal gøres nu eller vente. Taler videre
om det på næste møde.

Venlig hilsen Lillian

