
Referat af café-mødet, den 20. oktober 2020.
1. Vagtplan. Mandag: Anne og Kirsten. Tirsdag: Ditte og Helene/Henny. Onsdag: Jonna og 

Lisbeth. Torsdag: Margit og Elisabeth.
Hvis man aftaler afløser, så skal det noteres i kalenderen, så alle kan se det.

2. Juleferie 18/12, 2020 – 4/1, 2021. Vi følger foreløbig skolernes ferier.
3. Gavekort. Der er udleveret 5 gavekort à 100 kr. Der skrives på bagsiden, hvad der er brugt. Kan

ikke indløses kontant.
4. Sedler fra ”skuffen”. Kvitteringsblok på vej. Når et beløb skal refunderes vedhæftes notaen 

(eller det beløb, man har brugt på kage, boller eller lign.) seddel fra skuffen (med billede af 
Guldhøj) og lægges i postkassen i grovkøkkenet.

5. Vekselpenge. 200 kr. lægges i blå pengekasse, der sættes på ”et aftalt sted”. Hvis der skal 
tilsendes faktura, skal navn+e-mailadresse oplyses og nedskrives til kasseren (lægges også i 
postkassen.

6. Kaffe og kage til møder. Kaffe+1 stk. kage = 30 kr./pers., kaffe+2 stk. kage 40 kr./pers.
7. Toast. Der er indkøbt pizzatoast, cowboytoast og en anden ikke-svinekødtoast. Toast med 

kylling kan ikke fås. Købetoast har længere holdbarhed end hjemmelavede toast, som vi så ikke 
laver mere. Jørn laver et nyt prisskilt.

8. Vasketøj på tørrestativ er rent, hvis stativet står på gangen udenfor grovkøkkenet. Hvis det står
i grovkøkkenet hænges de snavsede og våde klude m.m. på stativet, så de ikke bliver ødelagt af 
fugt i vasketøjskurven.

9. Jane finder (i depot- eller rengøringsrum) eller køber flere koste til de lokaler, hvor der 
mangler.
Rengøringsmiddel til linoleumsgulve skal fremover findes i grovkøkkenet. Disse gulve vaskes 
enten med rent vand eller med et rengøringsmiddel som indeholder plejemiddel. Sprit findes i 
grovkøkkenet, flere flasker står i kælderen.
Rengøringsselskabet ordner alle gulve i en bestemt rækkefølge, undtagen: køkken, forgang, 
indgang til køkken, grovkøkkenet og gangen foran dette. Disse gulve ordner cafépersonalet. 

10. Rygernes affald. Finn rydder det af vejen. Jane køber en ”katteskidtfjerner”?
11. Byforum, den 19. november 2020. 

Helene er tovholder og indkalder til et forhåndsmøde.
Anne, Jane, Ditte, Kirsten, Margit og Lisbeth har meldt sig som hjælpere. Lisbeth spørger Jonna.
Det forventes at også Tom, Jørn og Kaj møder op.

12. Kaffemaskiner. Det er ok med de eksisterende kaffemaskiner. Når de afkalkes noteres det på 
sedlen indvendig på lågen.

13. Opfyldning af håndsprit. Husk også den, der står på 1.sal. Gøres af den, som har toiletrunden.
14. Papirdepot og sæbe. Jane tager ansvaret for at få fyldt op på depotet.
15. Blomster og planter inde i huset. Lisbeth og Henny sørger sammen for vanding, omplantning, 

kassation og fornyelse af disse.
16. Fælles julehyggeeftermiddag med julepyntning af Guldhøj. Medbring grønt m.m. til 

dekoration.
17. Eventuelt.

a)  Åben café om tirsdagen. Jane sørger for kaffe evt. m.m. Så længe vi har åben café.
b)  Der er pt. overskud fra cafésalg: 10.422 kr. fra 1.1 – 19.10.2020.
c)  Vi er gået i gang med at udarbejde Håndbøger for Guldhøj. Alle kan sætte relevant
      materiale ind i dem. Jørn sorterer og placerer det på rette plads.
d) Mona efterlyser frivillige ikke-bestyrelsesmedlemmer til at visionere café- og  
     køkkenområdet, så det bliver mere professionelt.

                 Ditte, Mona, Margit og Lisbeth har meldt sig.
e) Fra visionsmødet i lørdags: Der var megen ros til cafépersonalet for anretninger og gode

                 modtagelser.

Referent: Helene og Elisabeth


