Referat af caféstyregruppemøde 9/6 hos Miriam.
Tilstede: Vinie Hansen, Gitte Rasmussen, Janne Storm, Miriam Holst, Mette Morsing
og Charlotte Cornelius
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Valg af referent: Charlotte
3. Velkommen til Mette.
Vi havde en præsentationsrunde og talte lidt om Hyldespjældet og caféens
historie. Herefter gennemgik vi medlemmernes særlige
funktioner, som er følgende:
Vinie: Dagsorden og opøserliste
Miriam og Charlotte: Blomster ude og inde
Janne og Mette :Børnehjørnet.
4. Caféen siden sidst.
Passerlisten kniber lidt. Gitte prikker til de faste brugere.
Marie (opvaskepige) holder nu. Gitte leder efter en ny.
Frederik stopper også nu, så kommunen kontaktes for at skaffe ny hjælper
til efter sommer.
Gittes computer er gået ned, så der er problemer med at få det gamle regnskab
frem. Gitte har fået en ny computer og BO-VEST vil gerne have, hun bruger
deres regnskabsprogram UNIK. Der arbejdes på at få hjælp til det. Måske
betyder det, at ½-årsregnskabet ikke kan fremlægges på mødet i august.
Status +/- timer. -2timer
5. Endelig planlægning af Sankt Hans aften d. 23/6
Gitte køber ind og har buffeten og kødet klar og laks samt lavet køreplan til os,
når vi mødes kl.16.
Folk får udleveret en tallerken og henter selv det kød/laks, de har købt ved
grillen.
Janne prøver at finde en, der vil hjælpe med at passe grillen, ellers skiftes vi.
Janne og Mette laver heks til bålet.
Vinie tager sange med.
6. 40års jubilæet d.27/8
Vi gennemgik programmet, som kommer i Hyldeposten igen i næste nr.
Det blev aftalt at Janne byder børnesangerne velkommen og Vinie tager sig af
de klassiske børnemusikere.
Janne er obs. på om vi får mindst 24 kager ind til konkurrencen.

Gitte sørger for billetter, og informerer om at hvis billetten afleveres med navn
bagpå, er det muligt at være med i en konkurrence. Vi finpudser planlægningen
på mødet 15/8.
7.Kommende aktiviteter.
Miriam undersøger muligheden for et ølsmagnings-arrangement
Andespil , 6/11
Temabeboermøde med middag 12/11
Juleværksted og juletræspyntning d.27/11
Julebanko 4/12
Luciaoptog 13/12
Næste møder 15/8 kl.18 hos Gitte Herstedøstervej, alternativt den 17/8
13/10 hos Charlotte
13/12 hos Mette

