
Referat caf6udvalgsmøde Sabro den 8. februar zor8

Torsdag den 8. februar
i Tid 2or7 kl. r3.3o til r5.oo Sted Caf6en Sabro

Mødeleder , ;ene Collin Referent Lene Collin

, Karin Themsen, Bentha Malling, Birgit Pedersen, JaneVestergård, Tina
Gruppens Lambek, Else Cramer' Lene C

medlemmer

r) Afbud/ikke mødt Benta

z) Velkommen til Tina Tina:

Lambek . Jeg er glad for at være her og jeg lærer noget nyt hver uge, der er
mange ting man skal sætte sig ind i

. Tinas tanker og ideer . Der bliver solgt mange boller og kage i caf6en, så det er svært at nå
om caf6en i Sabro og få kage og andre ting i fryseren.

Fra r. marts skal Tina være på Søholm mandag og fredag og de dage skal
Else og Susanne sørge for, at der er mad i caf6en
Tina vil gerne have caf6en op og køre, så hun kan bruge alle timerne i
Sabro og ikke skal to dage på Søholm.

3) I(ommende arrangementer Herrefrokost den zz. februar brugerrådet begyrder at sælge billetter i
vi skal have styr på næste uge.

Damefrokost den zz. marts

4) Nlt fra det nye "råd" og Det nye råd:
friviuige 

Desværre har John og Birthe trukket sig fra brugerrådet

Et nyt medlem og det er Karin, så 7 medlemmer i det nye råd

De fortsætter med narmet "Brugerråd"

Frivillige:

Vi mangler frivilige til caf6en

Der er kommet godt gang i salget i caf6en, ellers kører det som det plejer

Der bliver solgt godt med franskbrød og boller

Kan vi få nye voks duge i caf6en? Vi prøver at spørge Karen Juul om hus
budgettet vil give et tilskud til duge, Else køber hvide duge i Jysk når der er
et godt tilbud.

S) N).t fra Lene C Fra r. januar er Søholm stoppet med at levere mad til caf6erne Næshøj og
Sabro

. I caf6en på Sabro er Tina ansat på 37 timer og Else 7 timer i ugen,
Tina skal fra r. marts være på Søholm mandag og fredag, hun
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7) Evt.

indgår i et samarbejde med ernæringsassistenterne i plejeboligerne
. I caf6en på Næshøj er Christina ansat 30 timer i ugen, hun indgår i

et samarbejde med ernæringsassistenterne i plejeboligerne
. I caf6en på Søholm er Kristina ansat 37 timer i ugen

Jane:
Kan godt mærke at hun ikke skal tage sig så meget af det pralitiske i caf6en
mere
Tina, Jane og John og Birthe skal holde et møde, vedrørende opslag til
caf6en
Tina skal have et indslag i Sabro Nyt til april

Caf6en har lukket i a" S aag" op til påske

8)
a

a

Næste cafGmøde
Møder for de frivillige

. Caf6udvalgsmøde den 3. maj fra kl. r3.oo til r4.oo

. Møde med de frivillige den 3. maj fra kl. r4.oo til r4.3o


