Referat af caféstyregruppemøde
d. 9. august 2010 kl. 18.30
hos Gitte i Herstedøster
Dagsorden.
1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Caféen siden sidst:
Passerliste
Hjælp i køkkenet, herunder rengøringshjælp
Status +/ ÷ timer, herunder ferie.
Evaluering af hovedrengøring i sommerferien
Afslibning af borde
Lukning af café 24/8 pga. kursus.
Diasshow på Gittes Pc’er
3. Evaluering af Sct. Hansaften
4. Evaluering af Aktivfest d. 16. april herunder regnskab for festen.
5. Evaluering af bankospillene i forsommeren, samt stillingtagen til, om aktiviteten skal fortsætte.
6. Planlægning af foredragsaften d. 3. septtember
7. Planlægning af ”Åbent hus” arrangement d. 11.- 12. sep. m/efterfølgende fest
8. Evt. indstillinger til budgetbeboermøde d. 21. september.
9. Andre forslag og datoer til arrangementer i efteråret 2010. (Zigøjner-jazz)
10. Lisbeths oplæg til beboerne vedr. caféarrangement. (evt. afrikansk dans)
11. Opøserskema
12. Informationer/meddelelser til hjemmeside og beboerblad (deadline 26. august).
13. Eventuelt/meddelelser
14. Næste møde

Tilstede var: Café-Gitte. Vinie, Gitte H. Birgitte og Jytte. Afbud fra Lisbeth.

Ad 1) Tilføjelser:
Indkøb af hårde hvidevarer (tages under pkt. 2)
2a) Halvårsregnskab.
Ad 2) Pt. ingen problemer med at få udfyldt passerlisten.
- Ingen ændringer i køkkenhjælp
- Gitte har pt.16 timer til gode
- Der er blevet brugt 20 timer til hovedrengøring. Resultatet er tilfredsstillende.
Aflønningen konteres udlejningen.
- Bordene er blevet rigtig flotte efter afslibning og efterbehandling. Gitte følger op med
jævnlige oliebehandlinger i nogle uger, indtil træet er mættet..
Omkring 9 stole står til udskiftning. Gitte indkøber nye.
- Gitte skal på kursus d. 24. aug., derfor lukker caféen den dag. Jytte sørger for, at
meddelelsen kommer på hjemmesiden.
- Gitte køber en USB-nøgle og får gang i et diasshow på pc’eren i caféen. Gitte sørger
for, at fastelavnsbillederne på opslagstavlerne udskiftes med Sct. Hans billeder.
- Der skal indkøbes et nyt køleskab, samt et fryseskab, da de gamle skabe ikke længere
kan leve op til de krav om nedkøling, levnedsmiddelkontrollen forlanger. Indkøbene
konteres henholdsvis på udlejningen og driften. Køleskabet på udlejningen og
fryseskabet tages over driften.
Ad 2a) Caféstyregruppe har ikke haft lejlighed til at kikke på regnskabet, inden behandlingen
på mødet. Fremover sørger Gitte for, at Vinie får regnskabet i god tid inden mødet, og så
formidler det til resten af gruppen. Regnskabet behandles igen på næste møde.

Ad 3) Båltalen levede ikke op til forventningerne, og højtaleren fungerede ikke. Der var delte
meninger om stemningen og musikernes præstationer. Til næste år skal vi planlægge aftenens
forløb tidligere på året.
Ad 4) På aktivitetsfesten i april var der et underskud på kr. 1700,00. Dertil skal lægges kr.
5000,- til musik.
Ad 5) Enighed om, at bankospillet skal fortsætte med Victoria som ansvarlig. Vinie kontakter
Victoria og aftaler præmisserne for den kommende sæson, - herunder booking af caféen,
således at spillene kan annonceres i den førstkommende Hyldepost og på hjemmesiden.
Desuden skal Victoria spørges om, hvorvidt hun mener, om en repræsentant fra
caféstyregruppen skal hjælpe til ved spillene. Men elles er proceduren den samme som før
vedr. udlæg og afregning af udgiften til gevinsterne og indtægterne af pladesalget. Gitte
oplyser, at caféen er booket d. 3. okt. og d. 7. nov.
Julebanko bliver holdt som de tidligere år, - her er cafégruppen inde over. Julebanko afholdes
d. 5. dec. Birgitte melder afbud.
Ad 6) Gitte bager en braddepandekage og der bliver salg af kaffe, the, øl vand og vin.
Caféstyregruppen mødes i caféen kl. 18.30. Jytte undersøger, om der skal annonceres i ”Tid
og Sted” og i ”Galgebakkeposten”. Jytte sætter plakater op på opslagstavlerne. Nøgler til
caféen hentes hos Vinie d. 28/8. Vinie melder afbud.
Ad 7) ”Åbent-Hus”-arrangementet strækker sig over en weekend. Der bliver guidede ture kl.
13 og kl. 15 rundt i bebyggelsen. Caféen holder åbent begge dage ml. kl. 13 – 16. Gitte bager
kage. Repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen hjælper til. Vinie laver passerskemaer.
Lørdag d. 11. holdes fest om aftenen med ”grill-selv-mad”. Gitte køber ind til grillmad og
skaffer ekstra grill. Laver salater og dessert. Spisning kl. 18.30. Billetpriser: Voksne kr. 75./100.-. Børn 35.-/50.- Jytte laver billetterne, der sælges i caféen fra 24/8 – 7/9. Jytte sørger
for annoncering på hjemmeside og på plakater. Vinie sørger for formidling gennem
Hyldetryk. Jytte kontakter PEACH, og hører om de kan spille (max. 10.000.-)
Ad 8) Ingen bemærkninger
Ad 9) Vi forsøger at lave et fredagsaftenarrangement med ølsmagning d. 12. nov. Gitte
undersøger muligheden for at få en øl-kender på banen. Hvis det ikke lykkes, kan Birgittes
Benny måske være behjælpelig. Vi snakker videre om det på næste møde.
Julebanko afholdes d. 5. dec. (Se pkt. 5).
Ad 10) Udsat.
Ad 11) Jytte og Lisbeth har ikke skrevet sig på endnu. Jytte sørger for, at det sker snarest.
Ad 12) Jytte underretter web-redaktørerne om stof til hjemmesiden, så snart referatet er
godkendt.
Ad 13) Stor ros til Grete for hendes indsats med at holde liv i caféen blomster i ferieperioden.
Ad 14)

Næste møde holdes torsdag d. 7. okt. kl. 20.00 hos
Gitte i Hjortelængen

