DAMGÅRDEN,
løvdalsvej 8, 3000 Helsingør, tlf. 29827109
damgaardenhelsingor@gmail.com www.damgaarden3000.dk
_______________________________________________________________________________________
REFERAT

Ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 2020 kl. 17 i
Vognporten

Deltagere
Bestyrelsesmedlemmer:
Pindemosen: Peter Schachtschabel, Mette Lundvald (kasserer),
Dartklubben: Valborg Hansen, afbud og Arne Hansen, afbud
Kronborg Linedance: Susanne Nielsen (næstformand) og Liselotte Trier Dahlberg
Rafleklubben: Susan Antonsen (formand)
Fotoklubben Kronborg: Steen Jensen og Ole Nicolaisen
Helsingør Byråd: Janus Kyhl (K), afbud

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Susan blev valgt som dirigent og Ole Nicolaisen som referent
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet torsdag den16. januar 2020,
sendt pr. mail 28. januar 2020.
Referatet blev godkendt.
3. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning. Denne vedlægges som bilag.
Steen følger op på kommunen vedr. etablering af internet
Susan følger op på kommunen vedr. låsesystem.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Det reviderede regnskab for 2019 med underskrift af revisor blev godkendt.
5. Indkomne forslag:
Coronaregler og retningslinjer – Susanne Nielsen
Foreningerne ønsker at der under Corona pandemien altid er håndsprit,
engangshåndklæder og affaldskurve til rådighed i begge lokaler.
Susan giver besked til driftslederen.
Foreningernes lån af festlokaler – Susan Antonsen
Det sker stadig, at Pindemosen reserverer 2 dage selvom det kun er den ene
dag der benyttes. Vi har tidligere besluttet at foreningernes lån af lokaler,
omfatter den dag aktiviteten foregår, og ikke en ekstra dag før eller efter til
borddækning eller oprydning. Foreningerne kan stadig reserverer 2 dage f.eks.
i forbindelse med arrangementer der strækker sig over flere dage.
Foreningernes lån af lokaler, følger retningslinjerne for leje af lokaler hvilket
vil sige fra kl. 11.00 til næste dag kl. 9.00.
Hvis foreningerne ønsker rådighed over lokalerne dagen før eller efter
lejedagen – er der tale om en ekstra dag der skal betales for, jævnfør
udlejningsreglerne.
Dette var der enighed om, at Susan går videre med.
6. Nye bestyrelsesmedlemmer udpeget af medlemsforeningerne
De nuværende bestyrelsesmedlemmerne fortsætter.
Peter Schachtschabel fortsætter fremover for rafleklubben i stedet for
Pindemosen.
7. Valg:
Næstformand for 2 år – i lige år : Susanne Nielsen blev genvalgt.
kasserer for 2 år – i lige år: Mette Lundvald blev genvalgt.
Revisor for 1 år – hvert år: Liselotte blev genvalgt
En revisorsuppleant – hvert år: Ole Nicolaisen blev valgt
8. Budget ved kasserer Mette Lundvald
Budget for 2020 er tidligere blevet fremsendt. Budget blev godkendt.
Budgettet er lagt før Coronatiden og Mette gjorde opmærksom på, at
lejeindtægterne vil blive ca. 50.000 kr. mindre end budgetteret.
9. Siden sidst:

a. Ansøgning fra Rafleklubben om at flytte lokale fra Vognporten til Den
Græsk-Danske klubs tidligere lokale. Det blev godkendt. Susan følger op
på dette.
b. Driftleder indhold i stillingen - Ny samarbejdsaftale med Majken og Filip.
Da Kommunen har udstukket nye retningslinjer ifht. rengøring efter
foreningsaktiviteter og foreningerne ønsker hurtigere respons på
henvendelser, opdatering af kalenderen mv. er der behov for en ny
samarbejdsaftale med driftlederen.
Der var enighed om, at Susan skal påbegynde nye forhandlinger med
driften (Filip og Majken) om omfanget og indholdet af arbejdsopgaver.
Evt. kan vi få udført noget af arbejdet af andre firmaer.
c. Indsigelse vedr. Dueforeningens brug af området til ”Miljø, By, Land og
Vand”.
Indsigelsen er afsendt i foråret 2020. Der må forventes lang
behandlingstid.
10. Nyt fra foreninger:
Ingen bemærkninger.
11. Fastsættelse af dato for næste møde
Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 25. november 2020
12. Eventuelt
Småindkøb (som f.eks. kogekedler til køkkenet) aftales med kasseren.
Regnskab 2019 og budget 2020 er tidligere udsendt sammen med den foreløbige
dagsorden 31. august 2020.
Formandens beretning medsendes dette referat.

Helsingør, den 24. september 2020
Ole Nicolaisen

