Referat af caféstyregruppemøde den 13. dec. 2016
hos Mette
Deltagere: Janne, Mette, Vinie, Gitte og Charlotte
Afbud: Miriam
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Valg af referent: Charlotte
3. Caféen siden sidst:
Passerlisten
Det kniber stadig med at få passere nok. Gitte gør en ihærdig indsats.
Hjælp
-

-

i køkkenet:
Gitte L kommer trofast og hjælper.
Betina i arbejdsprøvning kom aldrig i gang.
Bjørk og Hjalte er nye faste opvaskere.
Status på +/- timer er +22timer efter de mange arrangementer.
Ny bedre affaldsordning for caféen er på vej. Renovationsfirmaet skal
tømme containere i affaldsgården særskilt for caféen.
Det er stadig ikke muligt for Gitte at få BO- VEST´s regnskabsprogram i
sin computer. Det forsinker opgørelserne af Caféens regnskab. Per
undersøger og tester en ny mulighed, som Gitte forhåbentlig kan bruge.
Der er gebyr på mobil Pay. Det har medført en uforudset udgift på ca.
1000kr om året. Til næste møde vurderer Gitte, om det skal føre til en
prisforhøjelse i caféen.

4. Evaluering af jubilarmiddagen den.29. november
20 jubilarer var samlet til en god aften. Udgift og regnskab står
aktivitetskontoen for.
5. Evaluering af og regnskab for ølsmagning den 4.
23 deltog i en hyggelig aften med godstemning. Ølog ikke så fagligt fortællende, men hun havde gode
Billetsalget var på 1975 kr. og udgifterne til mad
overskud på 927kr., der indgår i caféens drift.

november
eksperten var lovlig hurtig
og spændende øl med.
var 1048kr. Der var et

6. Evaluering af temabeboermøde den 12. november
Hyldespjældet har 75 frivillige, og ca. halvdelen deltog i mødet.
Vi havde en god konstruktiv eftermiddag, hvor der blev diskuteret fællesskab og
frivillighed. Der blev også skrevet et par nye sange og fremført forslag til nye
aktiviteter.
En idé var et forslag til en slags kulturmøde hvor vi mødtes over mad fra mange
egne af Danmark og den store verden.
7. Evaluering og regnskab for juleværksted den 27. november
En god eftermiddag med tilpas fremmøde.
Juleværkstedet blev en udgift på 300kr. For caféen.
8. Evaluering og regnskab for julebanko den 28. november
28 deltagere. Noget færre end de forgående år. Muligvis også fordi der ikke var
kommet opslag på opslagstavlerne. Underskud på 748,50 som aktivitetskontoen
dækker.
9. Endeligt regnskab for jubilæumsfesten

Gitte har modtaget cafeens udlæg på kr. 23.000 fra Aktivitetsbudgettet.
10. Bankoregnskab 2016
10 gange banko i 2016
Aktiviteten balancerer med en udgift på 1928,50 for aktivitetskontoen.
11. Nytårsfest den 20. januar 2017
Mikkel med band spiller - 5000kr.
Caféen åbner den 5/1 og sælger billetter.
Prisen bliver:
Hyldeboere børn 35 voksne 65 kr.
Gæster
børn 60 voksne 110
12. Nytårskur
I år står afdelingsbestyrelsen for at arrangere nytårskuren for de faste
udvalgsmedlemmer med ægtefæller.
Datoen er 14/1
13. Opøserskema
Skemaet er udfyldt frem til slut februar
14. Hyldepost og hjemmeside
Der kommer information om nytårsfesten og fastelavn i næste nr. af Hyldeposten
15. Evt.
Næste møde 31/1 hos Vinie

