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Ekstraordinær generalforsamling
Torsdag den 12 december 2019 kl. 18.00
i Foreningen Damgården
Mødelokale: Vognporten.
Fremmødt fra foreningerne 33 medlemmer:
• Haveforeningen Pindemosen (HFP): 21
• Dartklubben (DAK): 8
• Den Græsk-Danske Klub Helsingør (GDK) : 0
• Kronborg Linedance (KLD): 2
• Rafleklubben (RAK): 2
• Helsingør Kommune (HK): 0)
Dagsordenspunkter:
Valg af dirigent Peter Schachtschabel (HFP)
Peter konstatere at den ekstraordinær generalforsamling er lovlig indkaldt jfr. Foreningens vedtægter.
Valg af Referent Mette Lundvald (HFP)
Baggrund for indkaldelsen:
Peter Schachtschabel (HFP) orientere om baggrunden for indkaldelsen til den ekstraordinære
generalforsamling og at det udelukkende er for at få afklaret om Foreningen Damgården skal fortsætte eller
nedlægges.
Peter fortæller kort om forløbet, der tilbage i september, var årsag til at den samlede bestyrelse for
Damgården, valgte at gå af. At Helsingør kommune har valgt, imod aftalen med Damgårdsbestyrelsens, at
indgå brugsaftale med Helsingør Amatørscene i Damgårdens lokaler, uden de er en del af
Damgårdsforeningen. Valborg (DAK) betvivler om (HK) kan indgå en brugsaftale med en anden foreninger,
når (HK) har en aftale med Foreningen Damgården om lokalerne.
Der blev stillet spørgsmål fra Solvej fra (HFP) om hvorfor generalforsamling ikke vil have det forslag på, som
der er blevet stillet fra nogle af formændene, der holder til på Damgården. Lars formand fra (HFP) tilføjer at
han gerne vil have en helt anden struktur, bestående af formænd fra alle foreninger.
Peter gør opmærksom på, at det forudsætter en forening, for at kunne lave vedtægts ændringer og at det
denne ekstraordinære generalforsamling handler om.
Der blev forklaret af jf. vedtægternes § 11 Ekstraordinært generalforsamling, ikke er dikterer en dagsorden
og der i Damgårdens vedtægternes § 13 står, at bestyrelsen (og altså ikke en ekstraordinær

generalforsamling) enstemmigt skal godkende et ændringsforslag, som i øvrigt skal fremgå af dagsordenen
denne vedtægts ændring skal efterfølgende skal godkendes af Helsingør Kommune.
Grethe (HFP) spørger om den afgåede bestyrelsen og kommunen er kommet overens omkring den
problematik der var i september. Susan (RAK) siger vi har sundet os og er indstillet på at vi skal have
samarbejdet mellem os og kommunen på det rette spor. Det der er vigtig for os at få en aftale på plads, så
Foreningen Damgården kan bestå, og de nye foreninger som gerne vil benytte Damgården, kan blive
optaget.
Peter forklare at foreningerne der j.fr. folkeoplysningens lov, har krav på at få et lokaler stillet til rådighed
fra kommunen og der derfor kun er en foreningen af de tilstedeværende der kan komme i klemme, hvis vi
vælger at nedlægge Foreningen Damgården.
Peter spørger forsamlingen om der er stemning for at vi skal forsætte Damgårdsforeningen eller ikke.
Alle fremmødte på generalforsamlingen udtrykte ønske om at Damgårdsforeningen skal forsætte.
Nyvalg til bestyrelsen:
Der gøres opmærksom på at medlemsforeningerne selv afgøre hvem der repræsenterer deres egen
forening i Damgårdens bestyrelse. Damgårdens vedtægter § 4 siger 1 ordinært medlem og en suppleant pr.
forening. Derefter bliver der peget på:
• Dartklubben: Valborg Hansen og Arne Hansen
• Den Græsk-Danske Klub Helsingør:
• Kronborg Linedance: Susanne Nielsen og Liselotte Trier Dahlberg
• Rafleklubben : Susan Antonsen og Arne Hviid
• Haveforeningen Pindemosen: Mette Lundvald, og Peter Schachtschabel
Punktet vedrørende afstemning om nedlæggelse af Foreningen Damgården, - udgår
Eventuelt:
Intet
Med venlig hilsen
Mette Lundvald (HFP)

