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Referat fra Cafestyregruppen d. 21. august 2017 

Tilstede: Vinie, Miriam, Charlotte Gitte og Mette 

Afbud fra Nina. 

 

1) Godkendelse af referat: Sidste referat godkendt 

 

2) Referent: Mette 

 

3) Cafeen siden sidst: Det går godt med passerliste i cafeen. Mange er gode til at melde sig som 

passere. 

 

Mentorordning for Grethe: Ved seneste møde med Kommunen er det aftalt at der arbejdes på at 

forlænge Grethes mentorordning med 6 mdr. Vi afventer en tilbagemelding omkring, hvilken 

ordning Grethe og cafeen skal tilbydes og også hvilke tillæg der ydes. 

 

Rengøring: Laila Kiss er blevet ansat til rengøringshjælp i cafeen to timer ugentlig (hver torsdag). 

Gitte og Laila vil snarest revidere rengøringsreglementet i cafeen og i de øvrige lokaler som 

motionsrummet, vaskeriet osv. Herefter vil de sammen gennemgå retningslinjerne med den 

fastansatte rengøringshjælp. 

 

Kasseapparat: Der arbejdes fortsat på at anskaffe et nyt kasseapparat til cafeen. Processen er i gang 

og vi afventer en afklaring. 

 

Regnskab: Der ses et halvårligt underskud på 3590 kr. Det besluttes at vi laver et kvartalsregnskab  

på næste møde for at kunne følge udviklingen nøje. 

 

4) Sankt Hans aften: Aftenen gik rigtig godt og det var en stor succes. I år faldt Sankt hans på en 

fredag, hvilket nok var årsag til det store fremmøde. 

Udgiften til mad mm. udover deltagerbetalingen  var 1200 kr. og bandet kostede 6000 kr. Udgifterne 

dækkes af aktivitetskontoen. 

I alt deltog 57 beboere ved middagen i cafeen. Ligeledes var der et andet arrangement i 

Hyldespjælet med bespisning. De fleste deltog i fakkeloptoget og ved bålarrangementet, hvilket var 

rigtig hyggeligt. 

 

5) Mike Whellans aften: Den 8. september spiller Mike Whellans igen i cafeen. Det vil være uden 

bespisning i cafeen men der vil blive indkøbt noget smørrebrød til musikeren. Det sørger Miriam for.  

I baren vil der blive solgt drikkevarer og chips. 

Cafeen åbner kl. 20 og Musikken starter kl. 21 og er planlagt til at vare 2 x 45 min. 

 

6) Beboermøde: Der afholdes beboermøde d. 27. september og informationsmøde vedrørende 

helhedsplanen d. 25. oktober samt nyt møde om helhedsplanen igen den 28. november. 

Beboermøderne afholdes med digital afstemning i 5 dage efter mødet. 

 



24-08-2017. 

7) Banko: Der afholde andespil d. 5. november og Gitte indkøber ænder. Vinie vil være behjælpelig 

med at trække numre og råbe dem op. 

Der afholdes julebanko d. 3. december, hvor der vil blive serveret æbleskiver. I den forbindelse er 

Miriam behjælpelig med at trække numre og råbe dem op. 

 

8) Juleværksted: Der vil i traditionens tro afholdes juleværksted d. 2. december. Gitte laver  

brunkagedej til kageforme og dekoration. Derudover vil der blive indkøbt kakao og æbleskiver. Vinie 

bestiller juletræ som vil blive pyntet på dagen. 

 

9) Nytårsarrangementet: Det besluttes at vi ikke afholder nytårsarrangement i 2018, da mange er 

mættet ovenpå julen. I stedet ønskes der et forårsarrangement i april 2018. Dato for dette beslutte 

ved næste cafestyregruppemøde. 

 

10) Næste møde: Cafestyregruppen møde næste gang hos Mette d. 26. oktober kl. 19.30. 


