
Referat af caféstyregruppemødet den 19/10-20 
 
Deltagere:  
Charlotte Cornelius, Lisbeth Wilson, Vinie Hansen, Pernille Brinck, Vibeke Lange 
 
Afbud:  
Lise Nielsen, der desværre samtidig stopper i gruppen af personlige årsager, vi ønsker det 
bedste. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af referent – Vibeke 
 
2. Godkendelse af dagsorden – Godkendt 
 
3. Cafeen siden sidst: 
     -  Kasseapparatet  

Der har kun været én gang kassen har stemt siden opstart, dette skyldes, at der 
bliver tastet forkert ind på kassen. Leverandøren vil blive kontaktet ifht. introduktion af 
kasseapparatet. 
      -  Regnskab dags dato, herunder evt. Coronatilskud  

Det er meget omfattende at bruge UNIK og det vil blive undersøgt i 
afdelingsbestyrelsen, om  
            dele af regnskabet kan blive udlagt til anden side. 
            Det vil ligeledes blive undersøgt om, der kan gives underskudsgaranti gr. 
coronasituationen. 
      -  Antal spisende 

Der har i gennemsnit været 29 voksne og 7,6 børn pr. aften.  
      -  Bogføring  

Inden der kan bogføres i UNIK, skal kasserapporterne afstemmes med banken og 
udarbejdes igen gr. forkerte indtastninger på kasseapparatet.  

            Dette har givet ekstra arbejde for caféleder, tid der kunne bruges mere rationelt i 
køkkenet. 
      -  Priser 

Udsættes til næste regnskabsår. 
      -  Aldersopdeling 

Udsættes til næste regnskabsår. 
      -  Genopfyld 

Det er ganske få, der kommer for at få genopfyldt, så det har ikke givet de helt store 
problemer endnu. I visse situationer vil det kun være tilbehøret, og ikke kødet der 

kan genopfyldes. 
      -  Passerlisten 

Der udarbejdes en telefonliste over faste passere, så der kan sendes sms ud til alle 
ved eventuelle afbud og andre ledige vagter. Pernille lægger desuden akutte ledige 
vagter ud på facebook gruppen, ”Hyldecafeen Hyldespjældet”. 
      -  Maskiner, røremaskinen, grøntsagsblenderen, eftersyn af ovne 

Det har ikke været ligetil at få fremskaffet de manglende elementer til 
røremaskinen, men der arbejdes fortsat på dette. 
      -  Mundbind og visir 

Fungerer fint, Vibeke undersøger muligheden for mundvisir. 
      -  Menuplan frem til jul 

Er lavet og vil blive lagt ud på hjemmesiden og i Hyldeposten. 
 



4. Udlejning og digitalt bestillingssystem 
Der er stadig udfordringer med, at udlejningen ligger i caféens åbningstid, der skal 

udtænkes ny arbejdsgang. 
 
 
 
5. Renovering af beboerhuset ifm. helhedsplanen 

Rambøll har fremsendt spørgsmål og forslag til den kommende renovering af 
beboerhuset: Vindue til venstre for køkkenet, til højre for indgangen og vinduet ved det 
bagerste depot vil blive gjort mindre, da der skal isoleres udvendigt. Døren ud til 
gården/haven bliver flyttet, da denne ikke kan gøres mindre. Alternativt skulle der 
sættes overlægger i og døren gjort større. 

 
Der blev på mødet besluttet at ønske:  
- at lukkeperioden for renoveringen bliver lagt i skolesommerferien i det år 

renoveringen   foregår, da det er her der vil komme færreste til spisning og der er 
alligevel lukket i juli. 

- at de nuværende åbnede/lukkede vinduer ikke bliver ændret.  
- at belysningen bliver bedre ved indgangsdøre. 
- at udskifte nøglesystem med brik. 

 
Planlægning af kommende arrangementer:  

- Andespil den 8. november 
   Lisbeth hjælper med opråbning, og Pernille bestiller ænder. 
- Temadag for frivillige den 14. november 
Menuforslag: Lammekrone m/vildtsovs og Ymerfromage m/bær.  
Der er på nuværende tidspunkt 4 tilmeldte, tilmeldingsfrist er den 6/11. 
- Julearrangement den 29. november 
med tilmelding gr. coronarestriktioner, der må max være 25 deltagere, da det ikke 

er en siddende aktivitet, Vinie spørger driften om de vil skære træstammer/skiver 
til  
            juledekorationer.  

Lisbeth og Vinie deltager fra cafestyregruppen til arrangementet og spørger andre 
beboere,  
            om de vil hjælpe. Charlotte sørger for ler, gran og pynt til dekorationer.  

- Julebanko den 6. december 
Vinie deltager som opråber  

 
 
6. Næste møde:  

Mandag den 14. december kl 13:30 – 15:30  
       Vibeke sørger for brød og frugt 

 
7. Eventuelt 

For at få flere besøgende skal der laves mere PR. Der vil blive annonceret med, at 
caféen overholder regeringens Coronarestriktioner, og man trygt kan besøge 
caféen. Der kigges på om der kan annonceres andre steder, uden at omgås 
lovgivning og annoceringsregler. 
 

Caféleder indkøber kurve til årets 3 frivillige i caféen samt erkendtligheder til 
køkkenpersonalet, betales over aktivitetskontoen. 
 



 
 
 


