
KLUB      INFO

Cafeens 

fødselsdag

Fra lokal køreskole til globalt 
samlingspunkt – Café Globen

sgu lidt trængt i denne lejlighed. Det er 

næsten ærgerligt, at vi ikke har et sted, 

hvor vi kan mødes noget oftere og hvor 

et klubhus af en art - ja eller måske 

andre rejsegale folk

lave en Berejst Café, hvor vi dels kan 
holde møder, dels kan mødes med alle 

Planer og budgetter

tovholder på projektet, men senere 

overtog projektet, og han var den 

I den kommende tid blev der gjort mange 

projektplan og et budget, og der blev 
taget beslutning om selskabsform, 

generalforsamling for Café Globen, 

en senere lejlighed konstituerede 

Endelig var alt papirarbejdet på plads, 

formålet blev formuleret: Selskabets 

et tema om rejser. Dette bør være 

udtrykt i udsmykning, regelmæssige 

foredrag og varesortiment

var blevet oprettet ved Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen, og navnet var blevet 
valgt til Café Globen, hvilket lå tæt op 

af penge, og den ene café efter den 
anden skød i vejret – men stort set 

blev nedsat en lille gruppe, som skulle 

de gennemsøgte indre København og 

opgave - der var simpelthen ikke ledige 

det endelig, da Ewa Bylinska så nogle 

og kiggede på lokalerne – og han var 

Lokalerne havde fungeret som 

til både teori og som opbevaringssted 

lang vej, før der kunne være café i de 

der var intet lager eller køkken – og i 
det hele taget var eneste fællesnævner 
mellem køreskolen og en potentiel café, 

Total renovering

en total renovering af lokalerne med 

udfærdiget, kontrakter skrevet, og 

blev bygget toiletter og udluftning, der 

brugte køkkenelementer, som han selv 
satte op ude på lageret, der blev ført 
vand til køkken, barområde og toiletter, 
det elektriske system blev renoveret – 

sørgede for dekorationen, herunder valg 
af farve til væggene, og de indkøbte en 

lokalerne rent faktisk at ligne det, de 

Borde og stole blev anskaffet, et klaver 
skulle transporteres ned på cafeen, 
rejsegenstandene kom anpartshaverne 
med, køleskabe blev fremskaffet, 
vaskemaskine ligeledes, pengekasse 
installeret, cappuccino maskine og 

valgte man at købe selv frem for at blive 

Computere og musikanlæg blev 
installeret, og som et af de første 
steder i byen udbød cafeen WIFI 
(trådløst internet), og der blev stablet 

blev der ansøgt om alkoholbevilling, 
brandtilsynet kom og godkendte 
lokalerne og fødevarestyrelsen 
kiggede også forbi for at sige god for 

Endelig oprandt dagen, hvor cafeen 

var bardisken lagt løst på, idet der 
ikke havde været tid til at sætte den 

med alting – samtidig med at han 

hele natten til hjælp, og han tog fri fra 
arbejdet, for at blive helt færdig med 

blev hjemmesiden søsat – den havde 

Åbning i 2005

Åbningen blev fejret med hele 3 foredrag 
på 3 dage: Claus Qvist underholdt om 

Inden længe have foredragsholdere 

taget gæsterne med på cykeltur fra 

backpackertur til Kina og Centralasien, 

I starten var der kun nogle få 

stod for den daglige ledelse og havde sit 

bartendertjanser, og Louise Korsgaard 

bartenders til, og inden et år var der 

cafeen var stadig yderst sårbar over 
for, at folk jo rejser en del, når man er 

Markedsføring
Kendetegnede ved hele projektet var, at 
der var absolut ingen af de involverede, 
der havde det fjerneste begreb om 
driften af en cafe, så alting opfandt 

når der var udfærdiget et så fantasifuldt 
koncept, ville gæsterne helt automatisk 
strømme til byens nye insted, men 
snart måtte man sande, at der skulle 
usandsynlig hårdt arbejde til for at få 

af de københavnske rejsebureauer 

og tilbød dem at de kunne holde 
orienteringsmøder på cafeen, hvilket 

at forøge omsætningen yderligere 
blev der afholdt særarrengementer: 
Spies-fest (som var lidt en parodi på 

akustisk musik, cubansk, bands, Bossa 

daglige omsætning og de ugentlige 

omsætning nok til at cafeen kunne 

blev der atter arrangeret en del 

Skønt at der var mange kræfter og 
initiativer i gang, var det stadig ikke nok 
omsætning til, at cafeen kunne drives 

røde tal på bundlinjen, og det så ikke 

bestyrelse at tage konsekvensen af de 
negative regnskaber, og den besluttede 
at anbefale cafeen til lukning over for 

i juni nummeret af Globen.
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