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§1. Foreningens navn

DAMGÅRDEN

Foreningens navn er
med hjemsted Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør, stiftet i 1974. Damgårdens postadresse er foreningens hjemsted.
§2. Formål
Foreningens formål er, at stille Damgårdens og Vognportens lokaler til rådighed for aktiviteter de foreninger der er
godkendt af Helsingør Kommune og af Damgårdens bestyrelse, samt andre foreninger, der efter aftale vil bidrage
aktivt til anvendelse af Damgårdens lokaliteter.
Folkedansernes Værn
H/F Pindemosen
Dartklubben RIVA
Den Græsk-Danske Klub Helsingør
Kronborg Linedance
Helsingør Amatørscene’s
§3. Samarbejde
Damgården samarbejder med Helsingør Kommunes Kulturudvalg, fremover kaldet HKK, med den pr. 26/03-2008 indgåede Brugsaftale.
§4. Medlemmer
i Damgårdens bestyrelse:
Hver af de tilsluttede foreninger skal blandt deres medlemmer vælge og skriftligt anvise
- et bestyrelsesmedlem (gældende)
- en bestyrelsessuppleant (gældende)
- en revisorkandidat eller revisorsuppleant (til valg)
Derudover udpeger HKK en repræsentant til bestyrelsesmøderne uden stemmeret, ved skriftlig meddelelse.
§5. Revisorer
Hvert år skal der vælges to ligestillede revisorer. Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges til revisor. Formanden udpeger
blandt sine egne foreningsmedlemmer en revisor, som er Damgårdens den ene fødte revisor. Den anden revisor skal
vælges mellem de andre foreningers kandidater. Genvalg kan finde sted.
§6. Optagelse af andre foreninger
Andre foreninger kan optages ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningen, ved almindelig flertals
vedtagelse og efterfølgende godkendelse af HKK. Nye medlemmer er forpligtet til at acceptere den eksisterende samarbejdsaftale.
§7. Bestyrelse
a. Bestyrelsen kan bestå af maksimum 10 personer og er beslutningsdygtig, når 2/3 af dens medlemmer, dvs. 6 medlemmer er til stede, heraf skal formanden eller næstformanden være den ene.
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b. Damgårdens ulønnede bestyrelse er den højeste myndighed og er ansvarlig for dennes daglige drift i overensstemmelse med den ifølge §3 indgåede Brugsaftale med HKK.
c. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for Damgårdens økonomiske forpligtelser (pro rata), men alene med deres forenings indbetalte indtrædelsesbeløb. Damgården hæfter alene med sin formue.
d. Der afholdes minimum 3 bestyrelsesmøder om året:
1. kaldes ”ordinært bestyrelsesmøde” og skal altid afholdes ifølge § 10.
2. kaldes halvårligt bestyrelsesmøde, der skal afholdes mellem 1. juni og 30. september.
3. tredje bestyrelsesmøde, der skal afholdes mellem 1. og 31. januar.
Budget-bestyrelsesmøde afholdes i november måned kun af formanden og kassereren og resultatet skal godkendes på
bestyrelsesmødet i januar måned.
Til bestyrelsesmøderne nr. 2 og 3 fremsendes dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne senest 5 dage før mødet.
e. Bestyrelsen træffer aftale om ansættelse af en daglig leder, kaldet driftsleder til Damgårdens funktioner, og om
vedkommendes ansættelsesvilkår og aflønning.
f. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for lån/leje af lokalerne.
g. Bestyrelsens vedtagelser forudsætter flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens/næstformandens
stemme afgørende.
h. 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.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer ved det ordinære bestyrelsesmøde.
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.
i. Næstformanden vælges for en toårig periode i lige år. Genvalg kan finde sted.
j. Kassereren vælges for en toårig periode i lige år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen kan ved almindeligt flertal skriftligt indstille en forening til eksklusion overfor HKK, hvis særlige forhold
betinger det. HKK’s afgørelse er gældende.
§8. Driftsleder
Den daglige 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 referere i det daglige 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.
§10. Ordinært bestyrelsesmøde
Ordinært bestyrelsesmøde/generalforsamling afholdes hvert år, på en hverdag eller i weekenden,
når medlemsforeningerne har afholdt de respektive generalforsamlinger, dog senest d.30. april.
Indkaldelse til Ordinært bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel.
Kopi af budget og det reviderede regnskab, fremsendes sammen med indkaldelsen til bestyrelsen.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (til godkendelse)
5. Indkomne forslag (evt. ændring af vedtægterne)
Forslag til bestyrelsesmødet skal være formanden i hænde senest 8 dage før bestyrelsesmødet.
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Valg:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Formand – vælges ulige år
Næstformand – vælges lige år
Kasserer – vælges lige år
1 (født) revisor – fra formandens forening
1 revisor – fra de andre foreninger – vælges hvert år
1 revisorsuppleant – fra de andre foreninger – vælges hvert år
Nye bestyrelsesmedlemmer udpeget fra foreningerne
fastsættelse af dato for næste møde

7. Eventuelt.
§11. Ekstraordinært bestyrelsesmøde
Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes, når mindst tre af bestyrelsesmedlemmerne skriftligt overfor bestyrelsens formand/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 driftslederens ellers kassererens fratræden.
§12. I øvrigt
a. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Hvert medlem kan kun afgive 1 stemme.
Referenten tager beslutningsreferat af bestyrelsens møder. Referatet udsendes til bestyrelsen inden 14 dage efter
mødet. Hvis ingen inden 8 dage efter udsendelsen har indsigelser mod referatet, betragtes det som godkendt. I modsat fald kræves der afholdelse af et nyt møde, subsidiært revideres referatet af formanden/næstformanden og ankermedlemmet.
b. Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg blandt medlemmerne for at løse en speciel opgave for Damgården.
§13. Ændring af vedtægterne
Disse vedtægter kan ændres, hvis Generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal godkender dette på en generalforsamling, hvor det fremgår af dagsordenen, at der er forslag om ændring af vedtægterne.
Vedtægtsændringerne skal efterfølgende underskrives af formanden/næstformanden og dirigenten. Vedtægterne skal
fremsendes til kommunen til endelig godkendelse.
§14. Tegningsregler
Damgården tegnes af formanden og kassereren i fællesskab og begge har prokuraadgang til at handle for virksomheden i alle forhold, der hører til den normale drift, og til i øvrigt at forpligte virksomheden.
§15. Foreningen Damgårdens opløsning
Hvis Damgårdens bestyrelse enstemmigt beslutter at opsige aftalen med HKK om driften af Damgården, skal foreningernes samlede aktiver gøres op og deles ligeligt mellem de foreninger, der aktuelt indgår i Damgårdens bestyrelse.
Til foreningens opløsning kræves der mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære
møder med 1 måneds interval. Forslaget skal være medtaget på dagsordenen.
Beslutningen skal – inden den træder i kraft – godkendes af HKK.
§16. Ikrafttrædelsesbestemmelser
Disse vedtægter er vedtaget den 27. april 2017.

_______________________
Peter Schachtschabel
Formand

__________________
Per Ehlersen
Dirigent

______________________
Mette Lundvald
Kasserer
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