
Referat af Caféstyregruppemødet den 11/10 2018 kl. 20.00 afholdt hos Miriam Åleslippen 
57. 
Tilstede var: Charlotte Cornelius, Lillian Henriksen, Vinie Hansen, Joan Henriksen og  
Miriam Holst. 
Afbud: Tove Brønden 
 
1.   Miriam Valgt til referent 
2.   Dagsordenen godkendt 
      Der er kommet 4 nye punkter: Bioposer, vinpriser, langbordsmiddag,  
      forslag fra Merete Larsen om indkøb af nyt service. 
3.   Passerlisten: Det ser meget bedre ud nu. 
      Alkoholdbevillingen: Er sendt til politimesteren, Joan vil tjekke det med Jesper 
Handskemager,  
      om der er kommet svar om godkendelse. 
      Udlejningsregler: Vinie vil rette reglerne til. 
 
*   Bioposer: Vinie vil spørge Povl, hvordan vi fremskaffer de store poser. 
*   Vinpriser: Vi besluttede ikke at ændre ved priserne på vin. 
*    Langbordsmiddag: Vi diskuterede det, og besluttede at prøve det af et par gange. 
*    Meretes forslag: Vi i gruppen syntes ikke det er nødvendigt, endvidere vil det give en 
masse 
      problemer, f.eks. hvor skulle servicet opbevares, optælling  osv. Vi har heller ikke 
pengene til  
      det. 
      Gardinerne i cafèen skal vaskes. Vinie, Charlotte og Miriam deles om opgaven. 

 
4 .  Regnskabet for cafe og udlejning, marts – september: 
      Lønudgifterne vedr. opvask og rengøring skal deles op. 
      Der skal bruges mere tid til at få regnskabet til at køre, Joan vil sætte sig sammen med 
Jesper  
      Handskemager og økonomimedarbejderen fra BO-VEST, og få overblik over det. Vi 
tager det  
      op på næste møde. 
 
5.   Regnskab for Fastelavn og Sankt Hans: 
      Fastelavn var der overskud på kr. 972,- 
      Sankt Hans var der underskud på kr. 1.889,11 som dækkes af aktivitetskontoen. 
 
 
6.   Vinsmagning: De sidste billetter sælges i caféen tirsdag d. 23/10 Der hænges opslag 
op på 
      opslagstavlerne og i indgangsdøren til caféen. Vi mødes kl. 18.00 d. 26/10 
  
7.   Aktivfesten: menu: Stegt svinekam og til dessert citronfromage. Der vil være kaffe og 
kage 
      om eftermiddagen. 
  
8.   Julearrangement: Vinie sørger for julemand, Charlotte og Miriam køber slik, Joan 
sørger for  
      dej. Charlotte kommer med ting til dekorationer fra de svenske skove. 
  



 9.  Julebanko: der indkøbes ænder. 
 
 10. Nytårsarrangement: Tages op på næste møde 
  
 11. Opøserskemaet: Er klaret. 
 
 12. Næste møde den 13. november kl. 20.00 hos Lillian Skipperlængen 11 
  
 
 


