
Referat af Caféstyregruppemøde 
d. 15. august 2011 kl. 18.30 

hos Gitte, Herstedøster 
 

Tilstede: Gitte, Vinie, Lisbeth, Birgitte, Grete og Jytte. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Caféen siden sidst 

- Hjælp i køkkenet, herunder rengøringshjælp 

- Status +/÷ timer, herunder ferie 
- Igangsættelse af passerkampagne? 
- Evt. diff. priser på portionerne. 

3. Gittes medlemskab af fagforening 
4. Evaluering af Sct. Hansaften 
5. Jubilæumsfesten d. 27. august 

- status – hvor lagt er planlægningen 
- gratisbilletter 
- opgavefordeling  

6. Værkstedernes dag d. 18. september, søndagscafé 
7. Opøserskema 
8. Kommende arrangementer: VA’s Bo-Vest caféstudietur d. 20/9. Fredagscafé med Paul Banks 18.nov og 

Juleølsmagning d. 2dec. Legepladsstudietur 27/3 - 2012.  
9. Indlæg til Hyldeposten (deadline 19.august).  
10. Idéer til arrangementer 
11.  Eventuelt/meddelelser 
12.  Næste møde. 

 
 

Ad 1) Tilføjelse til dagsorden: 
 2a) Halvårsregnskab 
 2b) Evt. montering af lyddæmpere 
 
Ad 2) 

- Aktiveringsjob udløber d. 4/9. Vi håber på en forlængelse af aftalen. 
- Hovedrengøring er udført tilfredsstillende 
- Sara er ansat som ny opvasker i stedet for Lasse. 
- Status for Gittes ferie/fridage står pt. i 0. 
- Vi laver ny passerkampagne. Jytte og Birgitte hænger bannere op d. 23. 

aug. Gitte ser på, om passerpjecen kan tilføres ny tekst eller nyt layout.  
- Som et alternativ til at lave differencerede priser, forsøger vi med mindre 

portionsanretninger. Gitte registrerer, om der af den grund kommer flere 
ud og får opfyldning. Punktet sættes på til næste møde, hvor vi så vil se 
på, om forøget virker efter hensigten. 

 
Ad 2a) Der er et overskud på Caféens ½ årsregnskab på kr. 6409,50. På udlejningen er der et 
overskud på kr. 8.604,00.  
 
Ad 2b) Gitte undersøger, hvor mange mennesker brandtilsynsmyndighederne tillader at 
opholde sig i caféen.   
Det skal undersøges, om vi i forbindelse med ”den store renovering” kan få lyddæmper følere 
på dørene i caféen.  
 
Ad 3) Gitte er organiseret i HK, men ikke omfattet af lokalaftalen i BO-VEST. 
 



Ad 4) Alt i alt en fin Sct. Hansaften. Musikken skal komme lidt senere og vi skal undgå, at 
der bliver ryddet op, så længe musikerne spiller. Musikken skal følge med fakkeltoget op til 
bålet. Næste år prøver vi under en eller anden form at uddelegerer kreering af heks mod 
udlevering af spisebillet el. lign. 
Underskuddet på kr. 799,98 ved salg af spisebilletter dækkes af aktivitetskontoen. 
 
Ad 5) Pt. er der solgt 32 billetter til voksne hyldeboere. 11 til personale. 9 gæstebilletter og 11 
børnebilletter.. 
Caféstyregruppen mødes på torvet kl. 11. d. 27. august.  
Der vil være eftermiddagscafé kl. 14.00 – 17.00. Jytte laver passerlister. Passere indkaldes til 
kl. 13.00 – 15.00. og kl. 15.00 – 17.30. 2. personer pr. vagt. (Er der ikke vagter nok, er 
caféstyregruppen stand by.) 
Børn, der har deltaget i en af aktiviteterne (dyrskue, hockey, fodbold og skulpturværksted) får 
udleveret en billet, der kan indløses i caféen ml. kl. 14.30 0g 15.00. Billetten veksles til en 
sodavand og et stykke kage. Jytte laver 100 billetter.  
Jytte laver barpasserliste med flg. intervaller: Kl. 17.30 – 18.30 og hver time frem til kl. 
24.00. Der sættes 2 personer på pr. vagt. 
Opfordring til at skrive sig på til oprydning kl. 24.00. 
 
Ad 6) På Værkstedernes Dag d. 18/9. har caféen åbent fra kl. 13.00 – 16.00. Gitte bager kage 
og fryser ned. Vinie og Jytte holder caféen åben. 
 
Ad 7) Opøserskema udfyldt frem til sidst i januar 2012. 
 
Ad 8 + 9) 

- D. 20. september kommer beboere fra andre afdelinger i BO-Vest på kursus 
om bebboercafeer til caféen. Vinie vil være til stede og fortælle om caféen. 

 
- Ved Paul Banks-arrangementet d. 18/11 annoncerer Jytte i HP, at der kan 

købes billetter til ost og rødvin. Voksen billet kr. 40.-. Gæstebillet kr. 50.- 
Billetterne kan købes i tidsrummet fra 25/10 til 15/11. 

 
- Jytte annoncerer ligeledes datoen for juleølsmagning og bankospillene 4. sep. 

og 9.okt.  
 
Ad 10) Til næste møde undersøger Vinie om vi evt. kan få en zumba-instruktør til at 
undervise i denne disciplin. Første arrangement i det nye år bliver fastelavn, der falder d. 19. 
februar. 
 
Ad 11) 

- Et billede er blevet beskadiget under en fest. Vinie prøver, om hun kan finde 
et lignende billede. Glas og ramme erstattes af den pågældende lejer af caféen.  

 
- Gitte holder efterårsferie i uge 42 

 
- De fotos, der bliver hænge op på opslagstavlerne, kan gives til interesserede. 

Resten samles sammen og lægges frem på et ”tag-selv-bord” ved en passende 
lejlighed. 

 
 

Næste møde er d. 8. november kl. 20.00 hos Lisbeth. 
 
 
 



 
 
 
 
 


