Referat fra møde i Cafestyregruppen
torsdag den 11. august kl. 11-13
i cafeen
Deltagere: Charlotte Cornelius, Vibeke Lange, Liv Simonsen, Lisbeth Wilson
Vinie Hansen, Helle Aagaard Finnich.
Afbud:

Dagsorden:
1. Valg af referent: Vinie
2. Godkendelse af dagsorden: Flg. punkter blev tilføjet, brand-og
redningskursus, revision af passervejledning, ekstra service
3. Cafeen siden sidst:
- Opsætning af kasseapparat/vejledning/introduktion:
Opsætningen er ændret, så det er mere hensigtsmæssigt, nye
passere sidemandsoplæres af de mere erfarne.
- Flexjobber: Det fungerer rigtig godt. Majken er i køkkenet ti-on fra
9-12 og to fra 16-19. Ansat indtil slutningen af oktober
- Passerlisten: Vi skal holde øje med evt. huller og bede flere
brugere om at skrive sig på. Charlotte reviderer den nuværende
passervejledning og sender den ud til hele gruppen. Når den er
godkendt, uddeles den til alle passerne og hænges op på skabet
som nu.
- Indkøbt take-away emballage: Som aftalt på sidste møde er der
indkøbt et større antal tallerkner til take-away.
- Hovedrengøring/ vask af gardiner/rengøring køleskab i koldt
depot: Der er gjort hovedrent i sommerferien. Liv og Vinie vasker
gardiner. Helle sætter rengøring på køleskab til øl og vand og gulv
i det kolde depot.
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- Menu/smørrebrød: Som et nyt tilbud har cafeen serveret
smørrebrød. Det er på menuen igen i september. Herefter
evaluerer vi, om det fortsat skal tilbydes.
- Service mm.: Helle sørger for at supplere med service, så der er til
60 personer i udlejningen. Desuden indkøbes et sæt knive til
udlejning.
- Borde-bænke i cafegården: Da cafegården altid er aflåst, vil vi
forsøge i en periode at fjerne de wirer, der låser borde og stole
sammen. Det samme med de to borde-bænkesæt.
Halvårsregnskab: Halvårsregnskabet er udarbejdet af
økonomiafdeling og udviser et underskud på 3.751. Der er et større
beløb på nyanskaffelser, som Vinie undersøger, hvad indeholder.
Efterfølgende har økonomiafdelingen i BO-VEST fjernet indkøb af
køleskab og robot, som dækkes af henlæggelser. Hermed udviser
regnskabet et overskud på 13.097.
Indretning af køkkenet/lukning af den ene dør: For at skaffe mere
plads i køkkenet, har den ene dør været aflukket. Vi besluttede dog,
at fremover skal begge døre igen være åbne. Køleskabet til udlejning
flyttes ud af køkkenet og sættes der, hvor afrydningsbordet står pt.
Dette flyttes over på modsat side. Begge de store døre afmonteres
for at give mere plads.
Skoskabet på vægges fjernes.
Arrangement om CBD- dråber: Det understreges over for den
beboer, som gerne vil afholde arrangementet, at der ikke må finde
salg sted.
Forslagskasse: Der arbejdes fortsat på at finde en egnet kasse til
menuforslag. Beboerne kan altid henvende sig med forslag til Helle
eller en fra cafestyregruppen.
Evaluering af Sankt Hans aften: Det var et vellykket arrangement
med mange gæster og et flot bål. Dejligt med en frivillig til at passe
grillen.

9. Evaluering af påskebanko: Desværre var der ikke så mange
deltagere på trods af flotte præmier/lammekøller mm.
10.Udstilling og børnetegninger: Vi har ikke modtaget nogle
børnetegninger.
11.Cafeen under renoveringen: Vinie undersøger, hvem der kan sige
mere om indholdet af renoveringen og evt. deltage på et af de kommende
møder.
12.Planlægning af ølsmagning den 23.september: Vibeke finder en,
der kan komme og fortælle og lave smagning og Vinie sætter det i
Hyldeposten.
13.Kommende aktiviteter:
- Frivillig arrangement den 5. november
- Andespil den 6. november
- Julebanko den 4. december
- Julemandens værksted den 27. november
14.Punkter til kommende møder:
- Handleplan for cafeens verdensmål
- Brug af klippekort
14.Kommende møder: Den 6. oktober og 9. november
15.Eventuelt:
- Helle har nogle fridage, hvor vi forsøger at finde en afløser, så cafeen
ikke skal lukke
- Helle og Vibeke sætter mærkater på hylderne i skabene, så det er
lettere at sætte på plads og holde orden.
- Ejendomsmester Danny har foreslået et kursus for cafeen,
medarbejdere og de frivillige, om beredskab, brand, evakuering.
Vinie aftaler nogle datoer, som sendes ud til cafestyregruppen.

