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§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er Damgården, med hjemsted Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Foreningen er stiftet i 1974.
§ 2. Formål
Foreningens formål er at styrke foreningslivet i Helsingør Kommune og stille Damgårdens og Vognportens
lokaler til rådighed for foreninger der er godkendt af Damgårdens bestyrelse og Helsingør Kommune.
§ 3. Samarbejde
Damgården samarbejder med Helsingør Kommune, fremover kaldet HK, med den pr. oktober 2020
indgåede Driftsaftale.
§ 4. Medlemmer af Damgårdens bestyrelse
Hver af de tilsluttede foreninger kan blandt deres medlemmer vælge og anvise, et bestyrelsesmedlem og
en bestyrelsessuppleant til Damgårdens bestyrelse.
Derudover kan hver af de tilsluttede foreninger blandt deres medlemmer vælge og anvise 1 revisor og 1
revisorsuppleant, til efterfølgende valg.
HK udpeger en repræsentant, uden stemmeret, fra Byrådet til Damgårdens bestyrelse.
§ 5. Revisorer
Hvert år skal der vælges 2 ligestillede revisorer, samt en revisorsuppleant blandt medlemsforeningernes
medlemmer. Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges til revisor. Genvalg kan finde sted.
§ 6. Optagelse af foreninger

Nye foreninger kan optages løbende efter godkendelse i HK. Nye medlemmer er forpligtet til at acceptere
den til enhver tid gældende brugsaftale mellem Foreningen Damgården og HK samt Damgårdens
brugerhåndbog.
§ 7. Bestyrelsen
1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1/2 af de stemmeberettigede er tilstede, heraf skal
formanden eller næstformanden være den ene.
2. Damgårdens ulønnede bestyrelse er den højeste myndighed og ansvarlig for den daglige drift i
henhold til Brugsaftale med HK.
3. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for Damgårdens økonomiske forpligtigelser. Damgården hæfter
alene med sin formue.
4. Der afholdes minimum 3 bestyrelsesmøder om året.
1. møde afholdes mellem 1. og 31. januar, hvor budgettet godkendes.
2. møde kaldet “ordinært bestyrelsesmøde” afholdes jævnfør § 10 efter medlemsforeningernes
generalforsamlinger, dog senest 30. april hvor regnskabet godkendes jf. § 10.
3. møde kaldet “halvårlig bestyrelsesmøde afholdes mellem 1. juni og 30. september.
5. Bestyrelsen ansætter en driftsleder til at varetage Damgårdens daglige funktioner. Bestyrelsen
træffer afgørelse om ansættelsesvilkår og aflønning.
6. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for lån og leje af lokalerne jf. brugsaftalen.
7. Bestyrelsens vedtagelser forudsætter flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed, er
formandens/næstformandens stemme afgørende. Hver forening har 1 stemme.
8. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer ved det ordinære
bestyrelsesmøde.
Skriftlig afstemning når der fremsættes ønske herom, eller når dirigenten bestemmer det. Der
foretages altid skriftlig afstemning ved personvalg, såfremt der er flere kandidater end der er ledige
pladser.
9. Formanden vælges for en toårig periode i ulige år. Genvalg kan finde sted. Fratræder formanden sin
post kan han/hun forblive som almindeligt medlem af bestyrelsen indtil det næste
ordinære/ekstraordinære bestyrelsesmøde, der skal afholdes inden 30 dage.
10. Næstformanden vælges for en 2 årig periode i lige år. Genvalg kan finde sted.
11. Kassereren vælges for en toårig periode i lige år. Genvalg kan finde sted.
12. Bestyrelsen kan efter påtaler og en skriftlig begrundet advarsel ekskludere en forening ved
almindelig flertalsbeslutning. Forud for endelig meddelelse af eksklusion skal den pgl. forening have
haft mulighed for at rette op på de af bestyrelsen påpegede områder og bestyrelsen skal give en
passende tidsfrist hertil.

Bestyrelsen skal straks orientere HK om eksklusionen.
§ 8. Driftsleder
Driftslederen (daglig leder) eller andre medarbejdere kan ikke være medlem af bestyrelsen. Hvis
bestyrelsen beslutter det, kan den daglige leder deltage helt eller delvist i bestyrelsens møder uden
stemmeret. Driftslederen skal i det daglige referere og være ansvarlig over for Damgårdens formand.
§ 9. Regnskabsføring
Damgårdens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren har ansvaret for regnskabsføringen og udarbejder
en driftsoversigt som uddeles på bestyrelsesmøderne. Hvert år ved det ordinære bestyrelsesmøde,
forelægger kassereren det af begge revisorer reviderede regnskab til behandling og godkendelse i
bestyrelsen. Det godkendte regnskab fremsendes til HK inden den 1. maj.

§ 10. Ordinært bestyrelsesmøde
Ordinært bestyrelsesmøde afholdes hvert år, efter medlemsforeningerne har afholdt de respektive
generalforsamlinger med udpegning af repræsentanter til bestyrelsen, dog senest 30. april.
Indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel. Indkomne forslag skal være
formanden i hænde senest 8 dage før mødet.
Budget og revideret regnskab, fremsendes sammen med indkaldelsen til bestyrelsen.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg:
Formand for 2 år – i ulige år
Næstformand for 2 år – i lige år
Kasserer for 2 år – i lige år
1 revisor for 2 år – i ulige år
1 revisor for 1 år – hvert år
1 revisorsuppleant – hvert år
Nye bestyrelsesmedlemmer udpeget af medlemsforeningerne
7. Eventuelt
8. Fastsættelse af dato for næste møde
§ 11. Ekstraordinært bestyrelsesmøde
Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer over for formand eller
næstformand fremsætter ønske herom.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes med samme varsel, og på samme måde som ordinært
bestyrelsesmøde, med angivelse af motiveret dagsorden.

Der afholdes altid ekstraordinært bestyrelsesmøde ved formandens, næstformandens, driftslederens eller
kassererens fratrædelse.
§ 12. I øvrigt
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Hver forening har 1 stemme.
Referenten tager beslutningsreferat af bestyrelsens møder. Referatet udsendes til bestyrelsen inden 14
dage efter mødet, til godkendelse på næste møde.
Bestyrelsen sikrer at Damgårdens foreninger bliver orienteret om bestyrelsens dagsordener og
beslutninger. Ligeledes forpligter medlemsforeningernes bestyrelser sig til – uden at ændre i teksten eller
at erstatte teksten med deres egen formulering - at videresende relevante informationer og indbydelser til
Deres medlemmer
Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg blandt medlemmerne til at løse en specifik opgave for Damgården.
§ 13. Ændring af vedtægterne
Foreningen Damgårdens vedtægter kan ændres, ved almindeligt stemmeflertal på et bestyrelsesmøde,
hvor det fremgår af dagsordenen, at der foreslås vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer skal underskrives
af formanden/næstformanden og dirigenten og efterfølgende fremsendes til HK til endelig godkendelse.
§ 14. Tegningsregler
Damgården tegnes af formanden og kassereren i fællesskab, og begge har prokura til at handle for
Damgården i alle forhold, der hører til den normale drift.
§ 15. Foreningen Damgårdens opløsning
Opløsning af foreningen kræver at det fremgår af dagsordenen som punkt, at mindst 2/3 af de afgivne
stemmer ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære bestyrelsesmøder, med 1 måneds interval, tager
beslutning herom. Bestyrelsen skal sikre at foreningerne på Damgården orienteres om, at bestyrelsen skal
beslutte, om foreningen skal opløses.
Beslutning om opløsning af foreningen skal straks fremsendes til HK.
Ophører foreningen, skal foreningens samlede aktiver tilgå Helsingør Kommune til almennyttige
foreningsformål. Bestyrelsen kan fremsætte forslag til Kultur- og Turismeudvalget, som beslutter fordeling
til almennyttige formål.
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