
Referat af caféstyregruppemøde  
d. 27. oktober 2009 

hos Lisbeth 

 

 
1. Valg af referent 
2. Godkendelse af dagsorden  
3. Godkendelse af referat fra mødet d. 25. august 2009 
4. Caféen siden sidst: 

- Passerliste 
- Hjælp i køkkenet, herunder afløser for rengøringshjælp 

- Status +/ ÷ timer, herunder ferie. 
- Regnskab, herunder ”Nyt regnskabsprogram”. 
- Booking af beboerhus via nettet. 
- Offentliggørelse af nye bookingregler 
- Godkendelse af de generelle udlejningsregler. 
- Stand-by personer for opøserne. 

5. Evaluering af ”Sangbodega”. 
6. Planlægning af forplejning på temadagen. 
7. Julepyntning af caféen 
8. Planlægning af julebanko 
9. Stor-julemiddag, herunder indkøb af præmiekurve. 
10. Kommende arrangementer: Fastelavn  
11. Opøserskema 
12. Eventuelt/meddelelser 
13. Næste møde 

 

 
Tilstede: Vinie, Lisbeth, Gitte og Jytte. 
Pga. misforståelser vedr. mødedato, kunne Birgitte ikke komme. 
 
Ad 1) Jytte refererer 
Ad 2) Dagorden godkendt 
Ad 3) Referat godkendt 
Ad 4) Det går godt med at få passerlisten til at gå op, takket være de ”faste” passere. 

Der er ansat en ny rengøringshjælp til at klare rengøringen om fredagen, samt som 
afløser. 

• Gitte har 0 timer til gode. Ferie holdes i uge 5 

• Bo-Vest behandler i øjeblikket måden, vi opgør spisebilletter på. Der er et halvårligt 
overskud på kr. 5921,44. Regnskabet på udlejningen viser et overskud på kr. 6544,40. 

• Gitte indkøber et par kandelabre til 5 lys.  

• En af de nærmeste dage skal Gitte ned i Bo-Vest for at høre, om vi kan bruge det 
samme regnskabsprogram som Bo-Vest. 

• Der er endnu ingen afklaring på spørgsmålet om elektronisk booking. 

• I Udlejningsreglerne skal der indføjes, at man skal medbringe huslejekvittering 
dokumentation ved booking af caféen. Det skal ligeledes fremstå tydeligt, hvor meget 
man skal betale ved aflysning af en aftale. 

• Ved udlån af caféen til børnefødselsdage og bisættelser skal depositum hæves til kr. 
750,00. 

• De nye regler træder i kraft 1. jan. 2010, og beskrives i Hyldepostens. 
decembernummer. 

• Gitte spørger Marianne Grøn, om hun vil være stand-by for opøserne. 

• Der skal averteres i Hyldeposten efter brugt – ikke støjende – legetøj til børnehjørnet. 



Ad 5) På trods af, at det ikke var et ”sangbodega”- repertoire, sangduoen leverede, blev det en 
god aften med en god stemning og stor danselyst. Regnskabet for arrangementet, var endnu 
ikke helt klar. Det behandles på næste møde. 
Det fungerer godt med bordbestilling. 
 
Ad 6) Forplejningen på temadagen blev gennemgået med Gitte, så alt ligger nu i hendes 
hænder. 
 
Ad 7) Udsat til næste møde. 
 
Ad 8) Julebanko holdes som aftalt d. 29. november. Caféen åbner kl. 14.30. Spillet starter kl. 
15.00 og slutter kl. 17.00. En plade skal koste kr. 10.- Gitte sørger for præmier. 
Punktet tages op på næste møde. 
 
Ad 9) Udsættes til næste møde. 
 
Ad 10) Kommende arrangementer: Fastelavn. 
 
Ad 11) Udsat til næste møde. 
 
Ad 12) Danseundervisningen er sat i bero til jan., da instruktøren har fået en skade. 
 

Ad 13) Næste møde er torsdag d. 26. november kl. 20. hos Jytte. 
 
 
  

       
 

 


