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Damgården – formandsberetning 23. september 2020
Det har været et turbulent år som starter med eksklusion af Helsingør Amatørscene, som på foranledning af
embedsværket underkendes af Kulturudvalget. Dette tager en samlet bestyrelse til efterretning og vælger
samstemmende af gå af. Dog passer Mette Lundvald (tidligere og nuværende kasserer) økonomien og jeg
påtager mig opgaven som talsmand/kontaktperson indtil der er kommet en afklaring.
Kommunen løser umiddelbart problemet med lokaler til Helsingør Amatørscene ved at tage Folkedansernes
tidligere lokale ud af Damgårdskonceptet og lave en selvstændig brugsaftale med Helsingør Amatørscene.
Efter måneder hvor kommunen tilsyneladende ikke foretager sig noget, forsøger den Græsk-Danske
forening at få nogle af foreningernes udvalgte bestyrelsesmedlemmer med på et helt nyt og udemokratisk
koncept for Damgårdens fremtidige virke. Konceptet går kort ud på at alle medlemsforeningernes formænd
er fødte bestyrelsesmedlemmer som bestemmer hvad en daglig ansvarlig (stik i rend dreng) skal gøre. Der
vælges således ikke en formand for Damgården men der udpeges en der skal tage sig af det daglige
arbejde.
Kommunen skriver at Damgårdens brugsaftale med Kommunen udløber ved udgangen af 2019 og hvis vi
ikke foretager os noget inden den 18. december 2019 vil de lukke Damgården, hvorefter Peter (afgået
formand), Mette (afgået men fungerende kasserer) og Susan (afgået sekretær og fungerende talsmand)
tager kontakt til de øvrige afgåede bestyrelsesmedlemmer, mhp indkaldelse til en ekstraordinær
generalforsamling, for at redde Damgårdsforeningen, hvilket lykkedes den 12. december 2019.
Vi udsender dagsorden og motivationen med de reglementerede 14 dages varsel, til alle foreningerne og
beder dem sende videre til alle deres medlemmer. Pindemosens bestyrelse vælger imidlertid IKKE at
udsende dagsordenen rettidigt til deres medlemmer, og yderligere har de fjernet vores motivation, som de
har erstattet med deres egen IKKE korrekte opfattelse af at Pindemosens lokaler er i fare hvis
medlemmerne ikke møder op. Dette giver en masse vrede på selve generalforsamlingen fordi folk dels er
fejlinformeret og dels ikke har kendskab til Damgårdens daværende vedtægter.
Solveig fra Pindemosen skriver en lang klage over forløbet, referatet og lovligheden med adskillige
vedhæftede filer til Kommunen og den nye bestyrelse. Kommunen henviser hende til at henvende sig til sin
egen bestyrelse og Damgårdsbestyrelsen ved Mette svarer hende at vi er uforstående og kede af at hun har
opfattet forløbet mv. som udemokratisk.
NY BESTYRELSE OG NYT KONCEPT FOR MEDLEMSFORENINGERNE AF DAMGÅRDEN
Første bestyrelsesmøde 16. januar 2020, hvor Fotoklubben Kronborg optages i Damgården
Tidligere samarbejdede vi alene med Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation ved Lisbeth Bohn,
som nu er udvidet med Center for Økonomi og Ejendomme (som ejer bygningerne) ved Bianca Lauterbach.

Udkast til ny Brugsaftale mellem Kommunen og Damgården – er endnu ikke modtaget 9 måneder efter at
en ny bestyrelse er valgt og 2 uger før den skal forelægges og godkendes på Kulturudvalgets møde den 6.
oktober 2020
Nye vedtægter - endnu ikke endeligt godkendt af Kulturudvalget
Corona lukker og åbner lokalerne med restriktioner
Den Græsk-Danske forening som tilsyneladende ikke har haft synderlig aktivitet i lang tid nedlægger sig selv
13. marts 2020.
Dueslagene orientering om indsigelse til By, Land og Vand
Ny samarbejdsaftale med Driftlederene
Skab bevilliget til Dartklubben
Ny hurtig opvaskemaskine i Vognporten
FREMTIDEN
Vi afventer ny brugsaftale med kommunen, før vi kan komme i gang med det fremtidige arbejde
Vi har plads til flere foreninger, især i dagtimerne og onsdage i vinterhalvåret
Udendørs lys
Flytning af overvågning
Nyt nøglesystem

Susan Antonsen
Formand

