Referat af Caféstyregruppemødet
d. 28. februar 2012
hos Vinie
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Godkendelse af dagsorden
Caféen siden sidst:
- Passerliste, herunder Vinies tekst som understøttelse af direkte henvendelse.
- Hjælp i køkkenet.
- Status +/ ÷ timer, herunder ferie.
- Aflåsning af cafégården
Evaluering af Fastelavn
Evaluering af debataften om frivillighed.
Planlægning for afholdelse af Hyldeprismiddag d. 13. marts
Kommende fredagsarrangement i stedet for ølsmagning?
Legepladsstudietur d. 27. marts
Loppemarked d. 6. maj – hvem kan være ansvarlig for at holde caféen åben?
Skulpturfernisering d. 2. juni – kan receptionen fremrykkes til kl. 13.00?
Beboermødet d. 26. marts. Hvem genopstiller?
Kommende arrangementer: Loppemarkeder d. 6/5 + 17/6 + 19/8 + 16/9.
Bankospil 9/9 + 21/10 + 11/11Sct. Hans d. 23/6. Nytårskoncert 6/1-2013
Opøserskema
Stof til Hyldepost og hjemmeside
Eventuelt/meddelelser
Næste møde

----------------------------------------------------------------------Ad 1) Dagsorden godkendt
Ad 2) Vi dropper den skriftlige opfordring til at tage passervagter. Gitte henvender sig direkte
til de, der ikke er helt så gode til at give en hånd med.
 Der er ingen forandring med hensyn til ”hænder” i køkkenet. Vi har ingen endelig
slutdato på, hvornår Zeynep stopper.
 Gitte har pt. ingen timer tilgode, men holder ferie i uge14.
 Cafégården er endnu ikke blevet aflåst. Vi følger op på det ved næste møde.
Ad 3) Fint arrangement. Generelt stor tilfredshed. Der mangler nogle fotos af kattekonger og
– dronninger på hjemmesiden. Jytte beder Per sørge for, at de manglende fotos bliver lagt ind.
Af de 100 boller, Gitte bagte, blev ca. 80 solgt. Der blev uddelt ca. 30 godteposer.
Ad 4) Dårligt besøgt arrangement, og indholdet af oplægget om frivillighed var irrelevant for
os.
Ad 5) Cafépassere, der ikke er bosiddende i Hyldespjældet, skal også inviteres. Jytte sender
invitationen til Gitte, som så sørger for, at de resterende indbydes. Alle fra caféstyregruppen
deltager. Vi mødes i caféen kl. 18.30 til borddækning. Gitte serverer ”Dagens ret”, og Gitte
sørger for at købe blomster til borddækningen.
Ad 6) Der er stemning for at afholde et fredagsarrangement. Gitte undersøger muligheden for
vinsmagning enten d. 20. eller d. 27 april. Når vi får besked, taler vi om det ”hen over
hækken”

Ad 7) Caféstyregruppen er ikke impliceret i legepladsfremvisningen, - det ligge i driftens regí.
Ad 8) Vi sætter punktet på dagsordenen, når caféstyregruppen igen er fuldtallig. Grete vil
gerne tage søndagsvagten i caféen d. 6. maj sammen med en anden.
Ad 9) Caféen stiller op med vin, øl og vand på plænen ved Hesten kl. 13.00. Jytte giver
Skulpturgruppen besked.
Det store aftenfest planlægges på næste møde.
Ad 10) Beretningen blev gennemgået og godkendt.. Dog skal der under ”Aktiviteter i Caféen”
tilføjes ”Julebanko”. Det klarer Vinie.
Lisbeth og Birgitte genopstiller ikke. Grete og Jytte tager en runde mere.
Ad 11) Loppemarkeder d. 6/5 + 17/6 + 19/8 + 16/9. Bankospil 9/9 + 21/10 + 11/11.
Vinsmagning 20/3 el. 27/3. Sct. Hans d. 23/6. Nytårskoncert 6/1-2013
Ad 12) Opøserskemaet blev kun delvis udfyldt. Vi afventer nye kræfter i gruppen.
Ad 13) Ikke noget denne gang.
Ad 14) Da Sct. Hans i år faldet på en lørdag, booker vi caféen d. 23. juni med henblik på at
lave fællesgrill i cafégården.
Ad 15) Næste

møde er 10. april kl. 20.00 hos Jytte

