
 

 

Referat caféudvalgsmøde Sabro 
 

Tid 
Mandag den 11. september 

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 

 

Inger og Birgit 

2) Godkende referat fra  den 
23. maj  

 

Godkendt 

3) Hvordan går det i caféen? 
I caféen køre tingene som det plejer, kunderne er glade for at købe 
småkager, franskbrød og boller. Franskbrødene må gerne være med mørk 
birkes. 
Mandagen er ret sløj, der kommer ikke ret mange kunder. 
 

4) Kommende arrangementer 
vi skal have styr på  

 

Spiseaften torsdag den 14. Fra 17.00 til 19.00, da kommer Benta og Inge og 
hjælper 

Åbent hus torsdag den 21. oktober, da skal vi have spurgt om der er nogle 
der vil hjælpe 

Mortens aften den 9. november, vi mangler hjælpere 

Julemarked lørdag den 25. november hvem skal hjælpe? og hvornår skal 
man møde? aftales på brugerrådsmødet 

Julefrokost den 14, december 

5) Nyt fra brugerråd og 
frivillige 

 

 Vedr. det nye koncept for brugerråd der træder i kraft fra 1. januar 2017. 
Der er orienteringsmøde for alle brugerrådene ved Område Vest den 14. 
September på Sabro 

Der bliver lavet en foreningen for alle selvtrænerne, så  det nu vil koste lidt 
at benytte træningsrummet  

 

6) Nyt fra og Lene 

• Fremtidsplaner med 
caféen i Sabro 

• Økonomi 

Planen for caféen i Sabro er, at der fra 1. januar bliver der ansat en fuldtids 
køkkenfaglig person som skal deles med Sabro og Søholm og caféen køber 
Else Cramer 7 timer i ugen, det bliver så i alt 21 timer til Sabro og 23 timer 
til Søholm. Vi tænker at vedkommende der bliver ansat skal være på Sabro 
i den ene uge mandag og tirsdag og i den anden uge onsdag og torsdag. Det 
vil blive i tæt samarbejde med ernæringsassistenterne i plejeboligerne, så 
derfor vil der som nu 4 dage i ugen være salg af mad i caféen, så må vi se, 
om vi på sigt skal have åben i caféen om fredagen igen 
 
Økonomien blev gennemgået  

7) Nyt fra Jane Intet 

8) Evt.  Intet 



 

 

 

  

9)  

• Næste cafémøde 

• Møder for frivillige 
julemøde 

 

Caféudvalgsmøde den 27. november fra kl. 12.30 til 13.15 
Café frivillig julehyggemøde den 27. november fra kl. 13.30 til 15.00 


