
Referat af café-mødet, den 12. oktober 2021.

Deltagere: Mona (mødeleder), Lisbeth, Helene, Anne Kirsten, Jonna, Didde, Elisabeth, Jane, Margit, Anne, Kirsten.

1. Mona bød velkommen til mødet og beklagede, at hun pga. hofteproblemer måtte holde en 
pause i arbejdet på Guldhøj. Derfor blev hendes opgaver uddelegeret som følger:
Jane og Lisbeth bliver fremover de café-ansvarlige:

2. Jonna tjekker boller i fryseren, og hvis der mangler, ringer hun rundt til damerne i 
bagelisten: 
. Anne, tlf. 22 50 04
. Helene, tlf. 30 34 68 30
. Jane, tlf. 30 32 84 25
. Margit, tlf. 30 49 19 45
. Mona, tlf. 23 29 11 40

3. Jane overtager pasningen af blomsterkummerne og træstammen på væggen ved indgangen 
til underetagen, samt fjerner evt. affald.

4. Lisbeth ringer til firmaet, når der er behov for tømningen af affaldscontaineren.
5. De hvide kasser i gangen uden for bryggerset med genbrugsaffald lægges i gennemsigtige 

plastposer og sættes mandage (ulige uger) ved Troels' indkørsel. Anne og Kirsten står for 
det.

6. Tom tager sig af aflevering af tomme dåser med eller uden pant.
7. Forplejning til møder i café-åbningstiden. Lisbeth giver besked til de pågældende vagter.
8. Uden for café-åbningstiden er der selvbetjening til kaffebrygning med betaling til kassen. 

Man må selv tage brød med, da det ikke hører med i selvbetjeningen.
9. Margit og Didde (Judith) sørger for, at der er sprit på flaskerne de pågældende steder.
10. Jane og Lisbeth sørger for indkøb af ting, der mangler.
11. Der ligger betalingslister til følgende faste kunder:

. Jobbutikken. De betaler 1 gang om måneden.

. Mestringsenheden i A1. De betaler samlet ved projektets udløb.

. Flygtningehjælpen. De noterer deres udgifter på lister.
Anna Krogh samler listerne sammen og sender fakturaer ud til de respektive kunder.

12. Der er god gang i caféen. Der er pt. overskud på ca. 17.000 kr. efter betaling af nyt porcelæn
og café-borde m.m.
Der er bestilt kagespader og kagegafler samt en filmdispenser med guldfilm til.

13. Mona orienterede om Annas oversigt over udgifterne i forbindelse med renoveringen af 
café-området.

14. Bagedamerne får 2 kr. pr. bolle, der leveres til caféen.
15. Elisabeth havde lavet et forslag til bordopstilling i A1, så der ikke skal flyttes så meget om, 

når A1 bruges til seniordans eller seniororkesteret. Hvis der kommer klager, tages det op 
med de involverede parter.

16. Helene og Didde sørger for, at der er viskestykker, opvasketabs m.m. i det lille kaffekøkken 
ved indgangsdøren i underetagen.

17. Vagtplanen:
. mandage: Kirsten og Anne: Café-betjening og ser toiletter efter i A- og B-etagen
. tirsdage: Didde og Anne Kirsten i vintersæsonen samt Helene: Café-betjening og ser 
toiletter efter i A- og B-etagen  
. onsdage: Lisbeth og Jonna: Café-betjening. Her har vi rengøring i hele huset.
. torsdage: Margit og Elisabeth: Café-betjening og ser toiletter efter i A- og B-etagen
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. fredage: ingen café-vagter. Her har vi rengøring i hele huset.
Afløsere:   Jane, Didde, Helene, Anne Kirsten og Jonna  . Man sørger selv for sin afløser.

18. Caféen er lukket i uge 42 (efterårsferie).
19. Juleferie: sidste åbningsdag i caféen er 16. december 2021.
20. Start efter nytår: mandag den 3. januar 2022.
21. Byforum er 25. november 2021, kl. ca. 18-18.30-tiden. Jane og Lisbeth indkalder til møde 

inden udgangen af okt.
22. Julepyntedag er 15. november, kl. 10. Kaj sender besked ud, så alle, der har lyst, kan være 

med.
23. Der købes nye duge til bordene i aulaen: ”krøllede”, petroleumsfarvede. Mona køber og 

sømmer dem op – også de ”gamle” grå bliver sømmet op.
24. Når der er arrangement i aulaen og der er behov for affaldskurve, bruges vasketøjskurvene 

beklædt med sorte plastiksække.
25. Guldhøjs støtteforenings arrangementsgruppe holder bal med rockmusik den 12. 

november 2021. Man medbringer selv sin mad, øl/vin/vand skal købes. Pris 100 kr., som 
samtidig gælder som medlemskort for 2022.

26. Guldhøj har fået mobil pay 97 24 20.
27. Mona besvarer tvivlsspørgsmål på tlf. 23 29 11 40. 
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