
Referat frivillig café hjælpermøde mandag den 5. april på Lokalcenter Sabro 
 

Deltagere 
 

Alle frivillige hjælpere i caféen 
Repræsentanter fra brugerrådet 
Personale: Ulla, Jane og Lene C 
 

Referat 
 

Lene C 

Ordstyrer 
 

Jane V 

Afbud Ulla Else Gurli og Lise Lisa 
 

1.  
Velkomst og præsentation 
 

Vi præsenterede os for hinanden 

2. 

Nyt fra caféudvalg/bestyrelse og 
arrangements udvalg 
 

Mappe i caféen med alle referaterne  
Skal referater fra arrangement udvalgsmøde ligge i mappen? 

3. 

Nyt fra de frivillige i caféen 
 

• Kan vi droppe salatbaren? Men fortsat en lille salat til middagsmaden, vi 
dropper salatbaren fra den 11. april 

• Frost maden skal hentes noget oftere, da vi ikke sælger noget her 

• Roccola, rødbedeblade og spinat går ikke godt 

• For meget varm mad 

• Opdateret frivillig liste for caféen (Jane lave en ny) 

• Frokostretten vi skal skive hvor mange stykker der er og hvad der høre til. 
 
I har frihed i at sætte priserne ned, hvis I synes priserne er for høje i forhold til hvad 
de får 

 
4.  

Praktiske ting vi skal have styr på i 
caféen 

• Egenkontrol  
Der skal tages temperatur på maden hver dag og skrives i et skema  

 

• Ingen kartofler ved frost maden, men frossen grønsager i stedet for (gælder 
ikke når det er kartoffelmos og ris) 
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• Tallerkenvarmer 
Vi har fået en tallerkenvarmer fra Område Christiansbjerg jeg skal bare have den 
hentet 
 

• Der mangler afløser (vi spørger Mariane Bech) og der er annonce i Center 
bladet 

• Stor tak til Inger for hjælpen til revyen den 18. marts 
 
 

5. 

 
Evt. og næste møde 

Maden til revyen ikke tilfredsstillende 
 
Aahusgryden kan vi lave den om? 
OK 
 
Budget: 
 
Samlet overskud for caféerne i Vest var i 2015 187.000 kr. 
Det bliver en udfordring at få caféen i Sabro til at køre rundt i 2016, vi mangler dagli-
ge kunder og den kommunale tilskud er faldet med 30.000 kr. 
 
Hvordan får vi flere kunder? 
Skiltet ude på døren skal ned 
 
Caféen har ferie lukket i uge 28,29 0g 30 
 
 

 


