
 

 

Caféudvalgsmøde Sabro 
 

Tid 
Torsdag den 9. februar 
2017 kl. 13.30 til 15.00  

 
Sted Caféen Sabro 

Mødeleder Lene Collin Referent 
 

Jane Vestergård 
 

Gruppens 
medlemmer 

Inger Holt Larsen, Bentha Malling, Birgit Pedersen, John Enevoldsen, Jane 
Vestergård, Pia Kobberholm, Lene C 

1) Afbud/ikke mødt 

 

Vi har besøg af den flyvende 
kogekone Pernille 
Vestergaard 

Vel kommen til Pernille Vestergård 

Pernille er ansat som flyvende kogekone i MSO i en periode, hun kan 
bruges som en hjælp i caféerne, der hvor man gerne vil have gang i flere og 
måske anderledes arrangementer. Pernille kan også bruges som 
sparringspartner til planlægning og afvikling af arrangementer, men også 
til at få gang i face book profil, opslag, reklame o.s.v. 

2) Godkende referat fra  14. 
November 2016  

 

Jule basaren var en succes, mange besøgende og et godt salg 
God herrefrokost, dejlig mad, men næste gang vil vi gerne have flere af de 
små snapse 
 

3) Hvordan går det i caféen? 
Caféen køre godt tirsdage og torsdage 
Tirsdag og torsdag varm mad ellers frokostret mandage og onsdage 
Mandag, onsdag 3 håndmadder til 25 kr.  
Vi lukker caféen om fredagen fra 1. marts  
Fast bestilling på Småkager, boller og franskbrød hver tirsdag. Pris på 
Franskbrød 15 kr. 1 bolle er 5 kr. og 5 boller for 25 kr. 
Opslag om frost mad, Johs kone vil gerne lave opslaget, hvis hun får at 
vide hvad der skal stå på opslaget. 

4) Kommende arrangementer 
vi skal have styr på  

 

Dame frokost den 28. Februar (måske skal Pia herud) Flemming sælger 
billetter i cafeen 

Tøjsalg den 16. marts der skal ekstra frokostretter med ud 

Revy den 17. marts ingen personale på  

Pernille undersøger muligheden for om der kan kommer en mødre gruppe 
på Sabro og kontakter Lene C 

5) Nyt fra brugerråd og 
frivillige 

 

Intet 

6) Nyt fra Pia og Lene Pia er kommet godt i gang ude på Søholm. 
Skal være OBS på at cafe tlf. er opladet og ligger i cafeen, så Pia kan 
komme i kontakt med cafeen. 
 

7) Nyt fra Jane Intet 
 

8) Opfølgning på: 

• Caféudviklings 
temadagen 

Caféudvikling: 

Overvejelser vedr. Caféen: 

• Det er svært at finde kunder til caféen målgruppen er ikke særlig 
stor 

• Der er mange andre madtilbud i Sabro bl.a. Brugsen og 



 

 

 

sportsforeningen 

• Det er ikke et spørgsmål om markedsføring, da tilbuddet er 
markedsført-både på hjemmeside, samt i husstandsomdelt blad til 
60+ og førtidspensionister. Ca 7oo hæfter bliver omdelt. 

• Caféen ligger dårligt geografisk placeret i Sabro- i et hjørne af byen 

Overvejelser om nye initiativer: 

• Der har været afprøvet suppeaftener, men det var ikke nogen 
succes. 

• Evt. Mødre gruppe kunne mødes i caféen 

• Reduktion i åbningstid/tilbud (holde lukket om fredagen-kun 1 
madtilbud om mandagen, det kunne være frokostret el. middagsret 

• Der er ønske om fælles madproduktion med plejehjemmet 

 

Vi vil prøve med en aften arrangement i forbindelse med "i Danmark 
spiser vi sammen" 

 

Vi går videre med, kan vi samarbejde med plejeboligerne? 

9) Evt.  

 

 

 

10)  

• Cafémøder resten af 
2017 

• Møder for frivillige 
2017 

 

Cafémøde den 23. maj 13.30 til 15.00 
Møde for frivillige den 7/3 kl. 13.30 til 15.00 

 


