
Referat af caféstyregruppemøde  

d. 27. september 2012 

hos Maria, Krageslippen 1  

kl. 20 
Fremmødte: Vinie, Gitte, Miriam, Maria, Marianne, Janne 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Valg af referent   
3. Velkommen til Marianne og Maria og introduktion til arbejdet i cafestyregruppen 
4. Caféen siden sidst: 

• Passerliste 
• Hjælp i køkkenet 
• Status +/ ÷ timer, herunder ferie 

5. Overskuddet fra skulpturfesten d. 2. juni 
6. Orientering om den boligsociale konference den 15. september 
7. Skulpturmiddagen den 9. oktober 
8. Forslag fra beboere, spørgeskemaundersøgelse, visionsmøde, vedhæftet 
9. Åben musik-jam i beboerhuset, forslag fra beboermødet den 10. september 
10. Nye aktiviteter og arrangementer 
11. Kommende arrangementer:  

• Julebanko den 2. december 
• Nytårskoncert den 11. januar 2013 Gypsy Jazz 
• Fastelavn den 10. februar 

12. Opøserskema medbringes på mødet 
13. Stof til Hyldepost og hjemmeside 
14. Eventuelt/meddelelser 
15. Næste møde 

 

 

Ad. 1: Godkendt 

Ad. 2: Janne Storm 

Ad. 3: Kort præsentation af medlemmerne samt uddeling af Cafeens kommissorium og oprids af cafe 

arbejdet.  

Ad. 4:  Passerlisten: Det ser fint ud med passerlisten pt. 

 Hjælp i køkkenet: Thomas har fået forlænget sin praktik til 7/12 

 Status +/- timer: Gitte har 16,5 time i overskud 

 Cafeén holder lukket i uge 42 

 Levnedsmiddelkontrollen har været på besøg. De var godt tilfredse. 

 



Ad. 5: Der er et overskud på 2508 kr. fra skulpturferniseringen.  (som medvirker til at dække underskuddet 

fra caféen, inden prisstigningerne trådte i kraft jvnf. referat fra 13. august) 

 

Ad. 6: Det var en stor succes og der var megen gensidig læring. 

Ad. 7: Cafestyregruppen mødes kl. 18.30 i caféen. Der kommer ca. 20 stk. 

Ad. 8: Vedr. Nedsættelse af caféleje ved søndagseftermiddags-arrangementer for storfamilier: 

Det syntes vi er en god ide og har udarbejdet følgende rammer; Søndagsarrangementet må 

foregå i tidsrummet 12-18. Lejen vil blive 350 kr. Lokalerne skal rengøres efter brug. Desuden 

er de normale udlejningsregler gældende.     

Ad. 9: Arrangementet må annonceres i HP men ikke uden for Hyldespjældet via facebook eller lign. 

- Det skal være åbent for beboere i Hyldespjældet 

- Reglerne for udlejning af beboerhuset skal overholdes 

- Der må ikke tages entre eller sælges drikkevarer 

- Der må medbringes drikkevarer til eget forbrug 

- Rygereglerne skal overholdes 

- Der skal ikke betales leje men erlægges et depositum af de ansvarlige for arrangementet 

- Der skal ikke gøres rent men ryddes op så lokalerne er rengøringsparate 

- Der skal være en eller to navngivne personer som er ansvarlige for arrangementet 

- De ansvarlige kan aftale en dato ad gangen med Cafe-Gitte 

- Efter hver arrangement vurderer Gitte om aftalerne er overholdt og der kan således kan 

aftales en ny dato 

Ad. 10: Udsættes til næste møde pga. tiden 

Ad 11:   

• Julebanko den 2. december 

Maria snakker med Victoria om at være opråber 

Cafestyregruppen mødes kl. 13 

Gitte sørger for opslag og tekst til hyldeposten 

 

• Nytårskoncert den 11. januar 2013 Gypsy Jazz 

Evt.Spisning efterfulgt af koncert 

Sidste frist for køb af madbilletter tirsdag 8. januar 

Beboer 60 kr. , gæster 75 kr. 

Vinie laver opslag til HP og opslagstavlerne 

• Fastelavn den 10. februar – Vinie laver opslag til HP og opslagstavlerne og annoncerer 

efter frivillige som vil hjælpe med arrangementet. 

Ad 12: Datoer og navne er lagt på skema 

Ad 13: Deadline d. 19. oktober for hyldeposten 

 Vini e skriver om nytårs koncerten og fastelavn 

 Gitte skriver om Julebanko 

 

Ad 14: Ville det evt. være muligt at afholde et kagedekorationskursus i caféen evt. med børn. Gitte 

undersøger pris til næste møde. 

Ad 15: Næste møde d. 20/11 kl. 20.00 hos Miriam åleslippen 57  

 


