
Rapport fra caféudvalg 2009 
Konvent & camp 

”Så længe vi følger denne vej, har vi intet af frygte” 
 
 
I år vil vi lave en liste over alle de ting vi havde købt. Hvad kunne der 
blive bedre og hvad kan vi tage med til næste år?  
Vi havde et lidt mere styr på indkøb og udgifter. Vores motto var at 
”holde det enkelt”. 
 
Sidste år havde vi et budget på 12.000 kr. og vi brugte det hele.  
I år havde vi fået 11.000 kr. til at kører cafeen med eks. Sodavand, 
brugte vi 8511 kr. i år. 
Kaffe, te, saftevand og småkager har givet rigeligt i 7. tradition og vi 
undgik brok over hvor meget en kop kaffe koster..  
 
Næste år kunne vi godt tænke os at registrer dem der sover på stedet, 
fordi vi ikke helt kunne finde ud af hvor mange der skulle spise 
morgenmad. 
 
Så har vi jo sodavand og vand, som næste ikke kan betaler sig at 
skaffe på denne måde. Det giver en masse bøvl og folk kan ikke helt 
finder ud af at afleverer de tomme flasker tilbage igen. Måske er det 
en god idé at køber dem i Tyskland på dåser og lå folk giver noget i 7. 
tradition, det sparer på penge og erfaring er at folk er meget gavmilde 
i 7. tradition. 
 
I år var der igen mange som har givet os en hjælpende hånd, stort tak 
for det. 
men… Det kan blive i noget bedre ☺☺☺☺. Folk som har lovet os at hjælpe til 
kom ikke og vi har erfaret at vi skal shang haj flere NA medlemmer, de 
kommer ikke altid helt ud sig selv.. 
 
Vi havde lavet karrysuppe og chili concarne. Det er altid en stor 
succes. Sidste år lavede vi 1 gryde og denne år 2 gryder. Det hele var 
væk, og om lørdag var chili concarne næsten væk.. 
 
Sandwich… Tja.. De gik jo som varm brød. Vi havde regnet med 75 på 
lørdag, men vi kunne sagtens har solgt 50 eller mere.. En god husker.. 
Vi skal lave mere system i det. Dvs. at vi skal lave de sandwich i 
forvejen og ikke på det sidste øjeblik.. det var et stort stress faktor, 
fordi vi næste ikke havde folk til det.. 
 
Vi vil sige tusind tak til de folk som har givet os en hjælpende hånd. I 
har været rigtig effektive ☺☺☺☺ 



 
 
 
Her er en liste over alle de ting vi havde købt inkl. For vores suppe og 
chili concarne. 
 
Sandwichflutes  175 stk. 
Kaffe   25 pakker 
Kaffe creamer  5 glas 
Sukker   3 pakker 
Te   7 pakker 
Sødetabletter  1 
Småkager til 7. tradition  13 pakker 
Ost i skiver   16 pakker 
Hvidløgssmør   6 pakker 
Sandwich majonæse  12 glas 
Mælk    33 liter 
Smør (kærgård)   10 pakker 
Nutella    4 glas 
Marmelade Jordbær/abrikoze 4 glas 
Salt    2 pakker 
Mel    3 pakker 
Chips for salg,   26 poser 
Tomatpure   12 st. 
Tomatsovs   12 st. 
Rundstykker   180 st. (billigt i Lidle i poser á 10 st.) 
Popcorn    4 pakker á 3 st. 
Majs    10 dåser 
Ananas    4 dåser 
Pålæg: Kalkunbryst  5 pakker 
             Skinke  21 pakker 
             Bacon   10 gange 2 pakker 
             Kalkunskinke  4 pakker 
             Kyllingskinke  5 pakker 
Krydderier: Peber   1 
                    Basilikum  1 
                    Karry   3 
Tun til tun salat,   10 dåser 
Multijuice   12 liter 
Æblejuice   8 gange 1.5 liter 
Appelsinjuice   8 gange 1.5 liter 
Kidney-bønner   24 dåser 
Kokosmælk   12 dåser 
Champions   12 glas 
Bacon i tern   2 pakker 
Grønne bønner fra fryser  1 pose 



Smør til stege/bage  6 pakker 
Taco-kryderier  5 poser 
Jasminris  1 pak 
Perleløg   1 glas 
Tomater   6 kg 
Agurker  16 st. 
Løg 1 kg 
Icebergsalat  9 st. 
Melon   17 st 
Affaldssække 14 st. 
Æg  9 kasse á 12 st. 
Vanillesukker 1 
Bagepulver 1 
Valnøddekerner 2 
Kakao  1 pak 
 
Oetker Cookiblanding 1 
Amo kageblanding  13 pakker 
Flutes  4 poser á 10 st. 
Flutes  36 pakker á 3 st. 
Serano??  7 
Opvaskmiddel 2 fl. 
Rengør svampe 1 pak 
Opvaskbørst 2 st. 
Kage for salg 12 st. 
Frugt: bananer 20 st 
           Æbler/Pæres  60 st. 
Saftevand til 7. tradition 6 pakker 
Tusser  4 st. 
Ægedeler  1 st. (den vi købte gik i stykke) 
Hakket oksekød 5 kg 
Ærter  1 poser 
Opvasktabs for maskine 3 kasser 
Lighter  1 st. 
Servietter 5 st. 
Ukendt kolonial hos bageren 
 
Plastik krus  20 gange á 80 st. 
Plastik tallerkner  
Gafler 
Teskeer 
Skeer 
Servietter 
Plastik dug til kaffebord 
Suppeske og skarpe kniven, er måske en go idé at investerer i. 
 



Sodavand der blev solgt: 
 
12 ks. Cola 
5 ks. Cola zero  - der var for lidt 
6 ks. Fanta 
164 fl. ½ liters vand – der var for lidt. 
 
 
 
 

 
I kærlig service cafe udvalget 

 
 
 
   
     
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


