Referat af caféstyregruppemøde
Den 13/10 kl. 20.00
Deltagere: Janne Storm, Miriam Holst, Charlotte Cornelius, Mette Morsing (forlod
mødet tidligere), Vinie Hansen, Gitte Rasmussen
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Valg af referent: Janne
3. Caféen siden sidst:

-

Affalds sortering er problematisk i forhold til daglig drift og udlejning.
Da containerne er langt væk og indkast meget små. Povl kommer på besøg.
Stadig udfordringer i forhold til at blive koblet på BO-VESTs regnskabs modul.
Passerlisten: rimelig fornuftig, skal stadig opfordre folk til at tage en vagt
Hjælp i køkkenet:
Gitte er stadig glad for at hjælpe med at snitte og skære grønsager
Betina kommer i arbejdsprøvning 4 timer per uge
Status +/ timer, + 6 timer efter jubilæumsfesten

4. Evaluering af og regnskab for jubilæumsfesten
Mere detalje planlægning
Fremover indføres vagtskema for cafestyregruppen, så man kan holde pause
Vi skal være bedre til at inddrage folk, evt. ”grønt hold tager ud efter hovedret”
Gerne en lyskæde eller lignende over buffetbordet
Aftale udleverings regler, hvor mange stykker kage, tage selv etc.
Hyldespjældets børnehus mangler gave – Janne tager sig af det
Regnskabet eftersendes af Gitte

5. Planlægning af ny dato for jubilarmiddag
29/11; ca. 15 stk. gæster.
Miriam og Vinie hjælper med opdækning

6. Planlægning af ølsmagning den 4/11
Vinie redigere opslaget til HP med navn + plakat
Janne laver opslag på facebook
Gitte laver oste og pølse bord cafestyregruppen sætter frem
Vinie, Charlotte og Miriam deltager.
Mødetidspunkt kl 18.

7. Planlægning af andespil den 6/11
Gitte køber 6 ænder
Victoria står for præmier til 1 og 2 rækker samt sidegevinster
Miriam vil gerne være opråber.

8. Planlægning af bespisning til temabeboermøde den 12/11
Janne laver facebook opslag
Gitte laver mad + kage
Afdelingsbestyrelsen står for forberedelse af kaffe, kage til temabeboermødet

9. Planlægning af juleaktiviteter:
- Juleværksted og juletræspyntning den 27/11, kl 14-17
Vinie: indkøb af juletræ, bage-mester
Janne: Opslag til HP og facebook, tubenisser
Miriam og Charlotte: Æbleskiver og praktiske hænder
Mette: Fri
Mødetidspunkt: kl. 13

- Julebanko den 4/12
Gitte køber alle præmier
Miriam råber op

- Luciaoptog den 13/12
Børnehuset Hyldespjældet laver opslag til HP

- Sidste cafedag. 20/12. Alle skal møde op kl. 17
- Julepynt tages ned 30/12 kl 11
10.Opøserskema er udfyldt frem til jul

Næste møde den 13/12 hos Mette

