Møde i cafestyregruppe 10.1.22
Deltagere: Charlotte Cornelius, Vibeke Lange, Vinie Hansen og Liv Simonsen
Afbud: Lisbeth Wilson
1. Referent: Liv
2. Godkendelse af dagsorden: Tilføjet et punkt om stigninger af priser under pkt. 3
3. Opstart og introduktion af ny cafeleder Helle A Finnich. Starter den 1.2.22, 14 dages
introduktionsperiode, Danny og Heidi fra ejendomskontoret har opgaven.
- Præsentation af ny cafeleder: Helle vil skrive en præsentation af sig selv til
Hyldeposten.
- Kasseapparat: Der er brug for opdatering af kasseapparatet. Administartionen har
vejledning på engelsk, de søger efter kvalificeret person der kan bidrage med hjælp og
afholde kurser for administration, passere m.m.
- Flex job: Helle skal have mulighed for at være med i ansættelse at evt. flexjobber. Danny
arrangerer møde med kommunen for eventuelle kandidater.
- Rengøring: Finder vi ikke en, der kan tage rengøring af Cafeen efter udlejning, vil privat
rengøringsselskab evt. være en mulighed. Administrationen bedes evt. undersøge pris.
- Opvaskere: Der har været to henvendelser til jobbet.
- Information vedr ny cafeleder: Orientering + 14 dages menu bliver delt ud til beboerne
efter mødet den 19/1, hvor Helle deltager.
- Genåbning af Cafeen: Åbner tirsdag den 15.2. Cafefestyregruppen hjælper til i
køkkenet de første 14 dage.
- Årshjulet: Dato for andespil ændres til den 6. 11., dato for juleværksted ændres til
27.11 og julebanko bliver den 4.12. Juleafslutningen i Cafeen er torsdag den 15 dec.
- Passerlisten: Lisbeth og Charlotte sørger for, at der er passere til de første 14 dage.
- Priser i Cafeen: På kommende møde vil vi tage priserne op til revision, vurderet ud fra
regnskabet
4. Bankoregnskab: Tages op i afdelingsbestyrelsen ift. Håndtering af overskuddet.
5. Beretning: Bemærkning vedrørende mobilpay. Det koster cafeen 4 kr. for hver mobilpay
overførsel. Vi skal orientere brugerne om dette, sådan at de bliver opmærksomme på at
betale samlet for det, de vil indtage i cafeen den dag .
6. Kommende møder og aktiviteter:
- Første møde med ny cafeleder er torsdag den 19. januar
- Fastelavn: Charlotte undersøger hvad og hvor meget der skal købes ind.
- Workshop om Verdensmålene: Planen er at Hyldespjældet skal være en
Verdensmål-afdeling. Dato for cafestyregruppens verdensmål-møde fastsættes på
mødet den 19.1. Signe fra Albertslund Verdensmål Center er mespiller i projektet.
7. Eventuelt: Styregruppen påskønner, at vi kan holde formiddagsmøder ☺

