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Referat fra møde i caféstyregruppen
Onsdag den 6. oktober 2022

Deltagere:
Caféstyregruppen: Vibeke Lange, Charlotte Cornelius, Liv Simonsen, Lisbeth Wilson
og Vinie Hansen
BO-VEST: Anders Schou Pleidrup (senior projektleder) Danny Stilling
(ejendomsmester)
Rambøll: Mitza Jensen (chef projektleder)

1. Valg af referent: Charlotte
2. Renovering af caféen.
- Hvad indebærer renoveringen?
- Udvendigt bliver facaden erstattet med nyt, taget bliver isoleret og får nyt

tagpap ovenpå det gamle. Der bliver faldsikring og nye døre og vinduer.
- Yderdøren i køkkenet bliver en stalddør med glas i den øverste del.
- Pergolaen tages ned, opfriskes og males.
- Rampen ved indgangsdøren er for stejl. Den fornyes.
- Vi får en gennemgang af, hvad vi skal gøre klar indvendig, når vinduer og døre

skal skiftes.
- Renoveringen starter i juni 2023 og skulle gerne være færdig til oktober 2023.
- Hvis caféen er udlejet, kan håndværkerne stadig godt arbejde udvendig.

Vinie tjekker udlejningsskemaet.
Ombygning indvendig
Der skal laves en plan for den eventuelle indvendige ombygning og
istandsættelse.
Vi ønsker, at noget af væggen mellem de to rum skal væk, så de hænger bedre
sammen. Dørene skal væk, og måske erstattes af foldedøre.
Prisen skal undersøges nærmere
Det skal undersøges, om hvad merprisen vil være, hvis vi vil have ekstra
lydisolering.
En idé til mere lys i rummet ud mod gården kunne være at lysne halvtaget og
evt. lave noget ovenlys i det lille rum. Prisen undersøges.
Overdækning ved indgangsdøren. Pris undersøges.

3. Planlægning af debatmødet om caféen d. 10. okt.
- Vibeke bager og køber mælk.
- Vi mødes 18.30, og gør klar.
- Lisbeth byder velkommen og indleder, Vinie er ordstyrer.



- Vi tager alle notater og sammenfatter det, så vi har noget at arbejde videre
med. Større beslutninger, som at nedlægge cafeen, skal op på beboermøde.

4.Revision af caféstyregruppens kommissorium
Vi gennemgik vores kommissorium, som ikke har været revideret siden 1992.
Der var flere ændringer til det. Vinie renskriver til næste møde.

5.Evaluering af ølsmagning d. 23. sept.
- Det var et vellykket arrangement. Der var en rigtig god stemning, og der var
flere deltagere, der ikke ellers kommer i caféen.

6. Planlægning af frivilligarrangement d. 5. nov
Charlotte bestiller mad fra  Freunde Catering.
Vinie har bestilt musiker til fællessang.
Der er pt. ikke så mange tilmeldte, fristen er 30. okt. hvis der er under 15
tilmeldte aflyses det.

7 Planlægning af andespil d. 6. nov.
Liv køber 6 ænder.
Vinie råber op.

Kommende aktiviteter
Julemandens værksted 27. nov.
Julebanko 4. dec.
Vi tager det med til næste møde.
Næste ordinære møde er 9.november kl.10 -12.

Evt.
Vi holder møde d.27. okt. kl. 10 -12 for at gennemgå mødet d.10. okt. om caféens
fremtid.


