
Kommissorium Cafeudvalget:  
 

Formål og ansvarsområder: 

Cafeudvalget er et elevudvalg på NAG, som står for planlægning og styring af fredagscafeerne samt 
Den Gyldne Esben. Udvalgets formål er at skabe fredagscafeer, som alle skolens elever kan deltage 
i. Udvalget skal derfor under caféarrangementerne være særlig opmærksom på at styre baren, være 
værter, holde overblik m.v. Efter arrangementerne er udvalgets medlemmer forpligtet til at rydde op 
og gøre rent i den grad som de bliver bedt om.  

 

Valgprocedure og struktur: 

Cafeudvalget består af fem elever fra hver årgang, som vælges på ny hvert år (med undtagelse af to 
medlemmer, læs længere nede). Det er elevernes egen årgang, der til første stormøde ved skolestart 
udvælger de fem elever. Alle, der ønsker at stille op til medlemskab, skal derfor præsentere sig for 
sin årgang, og derefter findes medlemmerne på baggrund af en demokratisk afstemning. 

I slutningen af hvert skole år skal den forhenværende formand, kassér og næstformand træde af. 
Herefter skal en ny formand og en ny kassér findes. Disse to poster må nu kun indtages af første- 
eller anden års elever. Til afstemningen må tredje års eleverne dog gerne stemme.  

 

Medlemsopgaver:  

Den valgte formand og kassér skal planlægge årets sidste café og vil midlertidigt styre Caféudvalget 
hen over sommeren og frem til det første stormøde ved starten på et nyt skole år. De to medlemmer 
skal stå for at introducere og repræsentere Caféudvalget for nye elever på skolen.  
Disse to medlemmer får automatisk en plads i Cafeudvalget det efterfølgende år. Dette sikre, at 
Caféudvalget altid har et par medlemmer, som har arrangeret caféer det forgående år, og dermed 
kan hjælpe og guide et nyt udvalg. De to medlemmer skal dog ved første udvalgsmøde, efter det 
nye skoleår starter, træde af deres poster som formand og kassér, og der skal laves en demokratisk 
afstemning i udvalget, hvor alle caféudvalgsmedlemmerne må stille op og stemme.  

Formanden i Caféudvalget har det overordnede ansvar for udvalget, og er derfor også kontakten 
mellem den lærer, der er ansvarlig for udvalget, og selve udvalget. Formanden skal være valgt ud 
fra en demokratisk afstemning i udvalget, og kan til hver en tid afsættes, hvis flertallet i udvalget 
stemmer for dette. Ved afsættelse forbliver den tidligere formand medlem i Caféudvalget.  

Kasséren i Caféudvalget har ansvaret for udvalgets økonomi og har derfor adgang til alle papirer 
samt pengekasser. Kasséren er den eneste elev, som må udlevere kontanter til indkøb og det er 



krævet, at der ved alle indkøb fås en kvittering, som gives til kasséren. Kasséren skal vælges ved en 
demokratisk afstemning og kan afsættes, hvis flertallet i udvalget stemmer for dette. Ved afsættelse 
forbliver den tidligere kassér medlem i Caféudvalget.  

Næstformanden i Cafeudvalget fremtræder som formand i tilfælde af, at formanden ikke er til stede.  

 

Ændringer i medlemsstruktur: 

Et Cafeudvalgsmedlem kan blive smidt ud af udvalget, hvis personen gentagende gange har opført 
sig upassende og/eller ikke kan håndtere og udføre de opgaver, som udvalget stiller. Dog skal den 
pågældende gøres opmærksom på sine fejl og have tid til forbedring, før en demokratisk afstemning 
i udvalget bestemmer om personen skal smides ud.  


