DAMGÅRDEN,

løvdalsvej 8, 3000 Helsingør, tlf. 51276817
damgaardenhelsingor@gmail.com www.damgaarden3000.dk
_______________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde torsdag den 16. januar 2020 kl. 18 i Vognporten
Bestyrelsesmedlemmer:
Pindemosen: Peter Schachtschabel, Mette Lundvald (kasserer),
Dartklubben: Valborg Hansen og Arne Hansen
Den Græsk-Danske klub Helsingør: Ioannis Tritsaris og Jeanne Lund Rasmussen. Begge fravær uden afbud
Kronborg Linedance: Susanne Nielsen (næstformand) og Liselotte Trier Dahlberg (
Rafleklubben: Susan Antonsen (formand) og Arne Hviid. Fravær uden afbud Arne Hviid
Fotoklubben Kronborg: Steen Jensen og Ole Nicolaisen
Damgårdens driftsledere: Majken og Filip Woldsen. Afbud Majken Woldsen
Helsingør Byråd: Janus Kyhl (K)
Dagsorden:
1. Optagelse og velkommen til Kronborg Fotoklub og præsentation:
Susan forlægger Kronborg Fotoklubs anmodning om at blive en del af fællesskabet. Alle stemmer
for optagelse i Damgårdes foreningsfællesskab.
2. Valg af ordstyrer og referent:
Peter S referent. Der blev ikke valgt ordstyrer
3. Godkendelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling 12. december 2019, sendt pr. mail og
lagt på hjemmesiden 15. december 2019:
Godkendt uden bemærkninger.
4. Forslag om vedtægtsændring:
Da både bestyrelsen, og Kronborg Linedance havde forslag til vedtægtsændringer, viste det sig ved
en kontinuerlig gennemgang, at de trængte til såvel en redaktionel- som en indholdsmæssig
opdatering. Udkast til omskrevet vedtægter er udsendt sammen med denne dagsorden, og lægger
op til ændring af stort set alle §.
Ændringerne er enstemmigt vedtaget. De nye vedtægter lægges hurtigst muligt på hjemmesiden
og sendes til Kommunen til endelig godkendelse.
5. Valg af revisor, revisorsuppleant, sekretær og web ansvarlig:
Revisorer:
Mette Lundvald spørger Louise Nielsen, have 65 i Pindemosen om hun vil være revisor. Liselotte
Trier Dahlberg fra Linedanserne er valgt som revisorsuppleant og Fotoklubben finder en revisors
snarest.

Sekretær:
Sekretær vælges på møderne fra gang til gang, indtil der kan vælges en fast sekretær.
Web ansvarlig:
Peter S er valgt som Web-ansvarlig
6. Siden sidst:
Kontakt med Kommunen vedr. ny brugsaftale.
Susan har talt i telefon med kommunen v/Lisbeth Bohn for at få en afklaring vedr. ny brugsaftale. I
december 2019 fik vi oplyst at Damgårdens foreninger inden den 18. december 2019 skulle have
afklaret om der kunne vælges en ny bestyrelse ellers ville forening Damgården blive nedlagt da
brugsaftalen mellem Damgården og Helsingør kommune udløb ved udgangen af 2019.
Efter at foreningerne har besluttet at Damgården skal fortsætte og her i det nye år, kan kommunen
ikke oplyse hvornår der kan forhandles en ny brugsaftale. Susan oplyser at det måske bliver
behandlet i udvalget en gang i marts 2020 at der først derefter kan forhandles en ny brugsaftale.
Derfor kan det heller ikke afklares hvordan lokalefordelingen skal administreres og hvordan nye
foreninger kan optages.
Bestyrelse har derfor aftalt, at foreningsarbejdet fortsætter som hidtidig
Orientering fra Mette og Susans møde med Pindemosens bestyrelse, herunder ændring af
Pindemosens dag:
Mette og Susan har holdt møde med repræsentanter fra Pindemosen. Det var et konstruktivt møde
hvor der blev løst op for nogle misforståelser m.h.t. til fejlinformationer fra Pindemosens bestyrelse
til Pindemosens medlemmer.
Pindemosens repræsentanter har fået præciseret, at de ikke er en forening i
folkeoplysningenslovens forstand, og derfor i princippet ikke har ret til at have deres kontor mv. i
Damgårdsregi.
Mette og Susan nævnte for Pindemosens bestyrelse at de ville arbejde på at Pindemosen kan få en
frist på 4-5 år til at bygge deres eget foreningshus (som i øvrigt er forberedt i Pindemoseregi), da de
mener at Pindemosen har vundet hævd i forhold til de mange år de har haft lokalerne.
Pindemosen har velvilligt flyttet ”deres dag” fra torsdage til onsdage, for at give plads til Kronborg
Fotoklub – tak for det. Pindemosens repræsentanter, gav i øvrigt udtryk for at de fremover gerne
vil samarbejde med de andre foreninger som er tilknyttet Damgården og Lars havde allerede meldt
sig ind i Fotoklubben. Sagen vedr. dueforeningen ville være et oplagt emne at samarbejde om.
Dueforeningen:
Dueforeningen som ligger tæt på Damgården og midt i Pindemosen kolonihaveforening, ligner en
skurby af værste slags. Der er mange problemer med dem, fx har de haft papegøjesyge (som kanog har smittet mennesker), rotter, døde duer og kriminalitet (både Pindemosen og Damgården har
været kontaktet af politiet). Der er kun 2 duehuse med duer og andre indretter sig så det ligner
kolonihaver, med dyrkning af grøntsager mv. dette uden at betale husleje eller overholde regler
som kolonihavelejerne er underlagt. Center for Økonomi og Ejendomme ved Bente Flinttrup med
deltagelse af Susan fra Damgården til første pkt. har holdt møde med dem om problemet og det er
tidligere besluttet, at mange af skurerne skal rives ned. Dette er dog ikke påbegyndt. Desuden

findes der et dokument fra 2004 hvor kommunen har bestemt at mange af skurerne skal rives ned,
så arealet kan benyttes til de kolonihaver Pindemosen mangler.
Arealoptimering nye foreninger på vej – opstramning vedr. lokalereservation
Foreningerne skal kun booke de dage hvor de reelt benytter lokaliteterne, og ikke bare booke dage
i alle ugerne hen over året. Det kunne være at der var andre der ville benytte lokalerne der hvor de
er ledige.
Opdatering af hjemmesiden samt nye mailadresser
Susan ønsker mailadresser til henholdsvis formand, kasserer. Steen oplyste, at mail fra damgårdens
mail kan videresendes automatisk til en anden mailadresse. Peter S ser på sagen.
Valborg fra dartforeningen vil gerne vide hvad der er sket med teaterforeningen og orienterer om
at hun har fået at vide, at det ikke kan lade sig gøre at have to brugeraftaler i samme forening.
Susan orienterer om status om teaterforeningen og at bestyrelsen ikke har indflydelse på
processen. Teaterforeningen har endnu ikke afleveret deres nøgler, og kan derfor ikke få udleveret
nøgler til 1. sal i hovedbygningen. Susan nævner, at hun har fået at vide at kommunen, at
teaterforeningen ikke skal regne med at de alene kan benytte 1. sal, men at der vil komme andre
foreninger til som også skal benytte disse lokaliteter.
Janus nævner, at han er bekendt med at kommune er begyndt at ændre på reglerne m.h.t. lån af
kommunens lokaliteter. Eksisterende aftaler vil blive opsagt.
7. Regnskab og budget ved kasserer Mette Lundvald
Regnskabet er blevet gennemgået og taget til efterretning.
8. Nyt låsesystem/adgangskontrol
Susan orienterer om nøglesituationen. Der er isat nyt nøglesystem for 8 - 10 år siden. Der har i alle
årene været et kaos omkring hvem der har nøgler til hvilke lokaler. Teaterforeningen har feks.
oplyst til kommunen, at de har afleveret deres nøgler den 12. januar 2020. (Nogle af
teaterforeningens nøgler er afleveret den 23. januar 2020 – men ikke alle nøgler er afleveret. SUK!)
Derfor vil der nu blive søgt om at kunne installere elektroniske nøgler, så der komme styr på hvem
der har nøgler til hvilke lokaler. Dette indebære at Grækerforeningen og Pindemosen ikke kan have
deres egen lås til deres lokaliteter. Susan og Mette har fået mandat til at indhente tilbud til enøgler. Susan vil kontakte kommunen for at høre hvilke system kommunen bruger og om fordeling
af udgiften.
9. Lokale til Damgårdsbestyrelsen
Bestyrelsen vil kunne benytte samme lokaler som Fotoklubben over køkkenet
10. Prioritering af opgaver:
Vognporten:
Indkøb af borde og stole
Ingen beslutning
Farveskift undervæggen
Susan finder en passende farve.
Internetadgang

Susan undersøger med kommunen hvilke muligheder der er og nævner, at Fotoklubben er blevet
lovet hurtig internetadgang.
Musikanlæg
Susan finder passende musikanlæg til Vognporten med Bluetooth adgang.
Damgården:
Udendørs lys og Db blok
Susan nævner at hun ønsker lys i gården og rundt om bygningerne med en bevægelsesføler på. Der
er meget mørkt her om vinteren. At der bliver installeret en strømslukker hvis der bliver spillet for
højt musik i Damgården og Vognporten. Filip indhenter tilbud hos en elektriker om opsætning af lys
i gården og rundt om bygningerne og db. Blokker.
Flytning af overvågningen
Overvågningen skal flyttes fra Pindemosens lokaler til Filips kontor.
Lys i Pindemosens køkken
Der skal etableres ordentligt lys i køkkenet ved Pindemosen, Filip indhenter et tilbud hos
elektrikeren.
Renovering af Pindemosens toilet/bad
Susan/Mette indhenter et tilbud og aftaler det videre forløb med kommunen.
11. Nyt fra foreningerne:
Dartklubben afholder bingo den 1. tirsdag i måneden – alle er velkomne.
12. Indkomne forslag:
Indkøb af Mac-book
Susan ønsker at kunne indkøbe en Mac-book til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen bevilget dette.
Fotoklubben ønsker at kunne indkøbe et nyt lærred til billedfremvisning. Bestyrelsen bevilget dette
13. Eventuelt:
Alle foreningerne skal booke Damgården 2 år frem. Dette gøres ved at tjekke kalenderen og
efterfølgende henvende sig til Filip med præcise datoer.
Da det ofte giver en masse ekstraarbejde i forhold til oprydning og rengøring, blev det på Majken
og Filips foranledning vedtaget at det ikke er tilladt at holde ungdomsfester i Damgården eller
Vognporten, heller ikke selvom det er forældre eller andre voksne der booker lokalerne. Peter S
ændrer lejekontrakten på hjemmesiden, således at det fremgår at hvis en ungdomsfest opdages,
lukkes denne uden varsel og uden ansvar for Damgården.
14. Næste møde:
Søndag den 15. marts 2020 kl. 12 i Vognporten. Mette sørger for traktementet.
Helsingør den 28. januar 2020

Peter Schachtschabel

