Referat Cafestyregruppen, den 20/5 2019
Deltagere: Miriam Holst, Lillian Henriksen, Vinie Hansen, Joan Henriksen, Tove Brønden
Afbud: Charlotte Cornelius

Dagsorden:
1. Valg af referent: Tove Brønden
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt
3. Caféen siden sidst:
a) Passerlisten: Det går lidt trægt med at få listen fyldt op, der er kommet nye passere til, hvilket
er positivt, samt flere der er behjælpelige med andre opgaver i forbindelse med caféen.
Joan laver en liste over aktive passere, så vi kan se det samlede antal.
b) Overtid/Afspadsering/Ferie: Joan afspadserer 21 timer i forbindelse med feriedage, og har
herefter 3,5 t i overarbejde.
Joan holder ferie i ugerne: 28, 29, 30 og uge 40. Samt i uge 9 i 2020.
Caféen holder lukket i hele juli måned.
c) Pension og sundhedsforsikring: Overenskomsten vedr. cafemedarbejdere m.fl. er endnu ikke på
plads. vedr. Joans pension og sundhedsforsikring. Der arbejdes fortsat på sagen i BO-VEST men det
er BL og Dansk Erhverv, som skal indgå overenskomsten. Afdelingsbestyrelsen har bedt om, at få
en forklaring på skrift, da det er utilfredsstillende, at sagen ikke er på plads endnu.
d) Besøg af levnedsmiddelkontrollen: Der var blandede bemærkninger: Dørene til toiletterne skal
være lukkede (der laves et skilt herom), da fødevaredepotet ligger lige ved siden af.
Drikkevare/køleskabet: tirsdagsvagterne tørrer køleskabet af og Joan og Grethe rengør det en
gang om måneden.
e) Alkoholbevilling: givet 5 år frem.
f) Forsikring af malerier: Jesper Handskemager arbejder videre på opgaven.
g. Cafegården og behandling af bordene: Joan udarbejder en liste til Ejendomskontoret, over
hvilke opgaver der skal laves i Cafégåden. Der skal endvidere tjekkes op med gartnergruppen om
hvilke opgaver de har i forbindelse med gården. Eksempelvis renholdelse af fliser, fejning og
beskæring.

I forhold til pasning og vanding af blomster hen over sommeren, er der brug for flere aktive.
Miriam og Charlotte laver en passerliste, så vi i caféstyrergruppen kan hjælpe hinanden med
opgaven. Altankasser er blevet fjernet
h) Hovedrengøring, opfriskning mm. af caféen: Hovedrengøring udføres i uge 27, hvor caféen er
lukket for udlejning.
Vi har et ønske om, at bordene slibes og olieres, at der kommer støjdæmpende dupper på stolene,
hvilket også vil skåne gulvene.
Joan taler med Jesper Handskemager om hvem der skal udføre opgaverne.
i) Mobilpay: Betalingsform for virksomheder/erhverv under Mobile Pay, er fremover My Shop.
Den nye ordning betyder, at der ikke fremover kan tilbagebetales depositum for udlejning af
Spjældet/beboerhuset via Mobil Pay, da det ikke er muligt i det nye system. Altså skal depositum
fremover betales kontant.
j. Caféens Bankkonto ligger under Bo-Vest og ikke længere som en privat konto for cafeen.
4. Evaluering af Fællessang d. 5. april og planlægning af nye arrangementer i efterår/vinter:
Et godt arrangement med fællessange ud fra Højskolesangbogen. Morten Praem spillede for på
keyboard.
Der var ikke så mange, som deltog, måske fordi det var et nyt koncept med fællessang. Der kom
gæster, som vi ikke havde set i andre sammenhæng.
Kommende arrangementer vil også blive sangaftner, hvor vi som udgangspunkt vil bruge Morten
Praem. Miriam kontakter Morten for nærmere aftaler.
23/6 kl. 19:30 til 21:30 Viseaften
25/10 kl.19:30 til 21:30 Sangaften: Børn/voksne
30/11 Juleværksted: Joan bager julekager som børnene kan pynte.
5.Evaluering af åben cafè: Der mødte kun en enkel gæst med et barn op. Fungerede derfor ikke
efter forventningerne, så vil ikke umiddelbart blive gentaget.
6. Sankt Hans Aften: Man medbringer selv grillmad. Spisebilletter til tilbehør og kage købes i
cafeen i perioden 4. til 18. juni, i cafeens åbningstid.
Pris er: 25 kr. voksne, 35 kr. voksne gæster udefra, 15 kr. for børn.
Salat-bordet vil bestå af følgende: pastasalat, grøn salat, kartoffelsalat, brød. ,
Miriam, Lillian og Vinie laver div. Salater og bager flutes

Lis, Lisbeth, Regitse og Janne vil blive spurt om de vil hjælpe til med maden.
Der skal købes øl, vand og vin til lejligheden.
Vinie sørger for visehæfter og midsommervisen.

7. Caféregnskab: Der er underskud i caféen.
Gennemsnitlig spiser 39,7 gæster i caféen, samt 3,6 passere. Måler er at komme op på 50 spisende
gæster pr. gang.
Vi må tage stilling til, om vi skal sætte priserne op. Regnskabet tages op på næste møde, da der
mangler poster på opvaskelønninger.
8. Opøserskema: På plads frem til september.
9. Næste møde. Afholdes den 26/8 kl. 18 hos Joan.

