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Referat af caféstyregruppemøde den 13/11-2018 hos Lillian Henriksen 

Deltagere: Charlotte Cornelius, Tove Brønden, Vinie Hansen, Joan Henriksen og Lillian 
Henriksen. Afbud fra Miriam Holst 

 

1. Valg af referent: Lillian Henriksen 
2. Dagsorden er godkendt 
3. Caféen siden sidst: 

● Passerlisten: Synes det går fremad med at flere frivillige melder sig. 
● Passer ml. 15-18 år: Joan vil undersøge om de må det af hensyn til 

alkoholbevillingen. Joan har efterfølgende meldt tilbage, at det ikke er lovligt. 
● Genopfyldning af mad: Inden for rimelighedens grænser. 
● Joan´s overenskomst hos HOESTA gør, at der er andre vilkår, blandt andet 

indenfor overtid (første 2 timer + 50% - derefter 100%), hvilket gør, at vi skal 
tænke det ind i forhold til vores aktiviteter.  

● Joan´s kontrakt er stadig ikke faldet på plads ifht. overenskomsten og pension. 
Vinie vil gøre et forsøg på, at det meget hurtigt kan lade sig gøre. 

● Udlejning den 10/11 2018: Der har været nogle uoverensstemmelser ifht. 
rengøringen, men også hvordan lokalerne er blevet efterladt. Det har krævet 
ekstra rengøring, oprydning efter affaldssække og glasskår, ødelagt gulv og lidt 
inventar.  

Beboeren vil derfor få en ekstra regning samt et års karantæne – Joan tager sig af det. 

Der var udlejningen dagen efter, og grundet ekstra oprydning og rengøringen, var 
lokalerne ikke helt klar til en børnefødselsdag kl. 12. Da det er gratis at låne 
lokalerne til dette, vil der derfor ikke kunne ydes kompensation for beboerens 
ekstra arbejde. 

● Langbordmiddag den 27/11 2018: Der vil blive lavet et stort opslag om det, også 
på vores facebook gruppe. 

● Gardiner – overvejer andre løsninger efter renoveringen, så det kan blive lettere 
at vaske gardinerne. 
 

4. Regnskab for café og udlejning fra marts – november 2018: 

Der er stadig nogle hængepartier, bl.a. opdelingen af løn ml. ansatte, udlejning (ønsker en 
udlejningskonto), vask og moms. Joan vil igen prøve at få det til at køre i 
samarbejde med BO-VEST, hvilket vi alle krydser fingre for, da det har taget sin tid. 

5. Regnskab og evaluering af festen for frivillige den 3/11 2018: 

Kuvertprisen var kr. 140,- pr. person, der er brugt kr. 4.203,96 og Joan har brugt 21 timer, 
som skal bruges som afspadsering. 

Der kom mange gode forslag, da man tog en runde og talte med forskellige personer, der 
har en relation til det frivillige arbejde. Dette vil blive samlet op på et møde i 
afdelingsbestyrelsen. 
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6. Regnskab og evaluering af andespillet den 4/11 2018: 

Det var vellykket, der var 14 voksne og 13 børn, hvilket gav et overskud på kr. 726,50, 
som dækker de 6 ænder. 

7. De sidste forberedelser inden julearrangementet den 1/12 2018: 
● Vinie har bestilt juletræ 
● Godteposer sørger Charlotte og Tove for – 30 poser 
● Træskiver er på plads iflg. Vinie 
● Pynt, ler, gran mm. sørger Charlotte for 
● Juleklip – der er nok dertil 
● Joan laver en brunkagedej 
● Æbleskiver, mandariner og saft bestiller Joan 
● Håber at Julemanden kigger forbi 
● Vinie sørger for opslag i bebyggelsen og på Facebook 

8. Julebanko den 2/12 2018: 
● Joan køber 2 ænder, 2 flæskestege og 2x2 vin, samt æbleskiver og 

mandariner og 2 ekstra gaver 
● Vinie er opråber og Lillian sørger for æbleskiver 

9. Nytårsarrangement eller vinterfest tages på næste møde 
10.Bemærk datoen for Nytårsarrangementet for faste udvalg den 19/1 2019, GMU er 

arrangør. 
11.Caféberetningen for 2018 skal være færdig til marts – vi taler mere om det til næste 

møde.  
● Vinie korrigerer fra sidste års beretning om Caféstyregruppens funktion 
● Joan om Livets gang i Caféen 
● Charlotte om Aktiviteterne i Caféen 
● Vinie om Caféen budget og revisoren afslutter det 

12.Fastelavn den 3/3 2019 tages på næste møde 
13.Hjertestarterkursus bliver ikke til noget. Charlotte vil finde ud af noget med 

Hjerteforeningen i det nye år. 
14.Opøserskema – er ordnet og kommer på mail.  

Alle skal være i Caféen den 18/12 2018, da der er julemiddag og uddeling af gaver. 

15.Næste cafémøde er den 16/1 2019 kl. 18.00 hos Tove i Humleslippen 11. 

Alle tager noget mad med – Joan vil bage madbrød. 

 

Ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 

 

 

 

 


