
 

 

Referat caféudvalgsmøde Sabro 
 

Tid 
Tirsdag den 23. maj 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, Lene C 

1) Afbud/ikke mødt 

 

Bentha, Flemming 

2) Godkende referat fra  
februar  

 

Godkendt 

3) Hvordan går det i caféen? 
Onsdag: Der kommer rimelig med kunder, blandt andet kommer der 
Krolf spiller. Pakker med 3 stk. Smørrebrød må gerne sættes ned til 2 
pakker fra i næste uge, vil gerne have en burgerbolle på om tirsdagen, og så 
en sandwich mindre 
Tirsdag: En god salgsdag, franskbrød går godt og der går også en del 
boller 
Torsdag: Er en fin salgsdag 
 
Vi vælger at holde ferielukket i uge 28, 29, 30 og 31 
Vi skal have spurgt Margit om der er spisegruppe i sommerferien? 
 
 

4) Kommende arrangementer 
vi skal have styr på  

 

Valdemarsdag: Stegt flæsk m/ persillesovs. Nye kartofler 30 portioner  

Underholdning. Kaffe med lækker kage (jordbærtærte) 

Vil brugerrådet sponsorer snapsen til valdemarsdag? 

 

 

 

5) Nyt fra brugerråd og 
frivillige 

 

Brugerråd: Det nye koncept for brugerråd er ikke vedtaget endnu 

Der er mulighed for at få et sproghold og fotohold stablet på benene. 

Det går godt med mad holdet, flytter måske op i sognegården fra efteråret 

 

6) Nyt fra og Lene Planen med at ansætte en i caféen i Sabro som skal samarbejde med 
ernæringsassistenterne i plejeboligerne er sat lidt i bero, da der er 
ansættelsesstop i område Vest, I vil høre nærmere. 
Bliver trukket til den. 1.1.2018. 
 

7) Nyt fra Jane Har prøvet at kontakte folk der evt. vil være interesseret i at starte et 
skakhold op 

8) Evt.  

 

Kabareten gik rigtig godt 

 



 

 

 

9)  

• Næste cafémøde 

• Møder for frivillige 
2017 

 

Caféudvalgsmøde den 11/9 
Julehygge møde for de frivillige den 27/11.2017 Husk gave til 20 kr. 


