Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 4. juni 2020
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Til stede (alle via Teams):
Peter Duetoft
Laila Zielke
Ejner Guldager Nielsen
Rasmus Antoft
Tommy Christiansen
Jørgen Hansen
Rikke Mølgaard
Claus Nielsen
Dan Andersen
Niels Axel Nielsen
Simon Madsen
Karl Henrik Laursen
René Langdahl Jørgensen (referent)

Afbud:
Der var ingen afbud
1. Meddelelser fra mødeleder og direktør
a. Mødeleder
b. Direktør
KHL oplyste, at økonomimedarbejderne Bente Bundgaard Sten og Tina Mortensen deltog i mødet via Teams.

2. Nordsøen Oceanarium
a. Nordsøen Oceanariums økonomiske situation ifm. nedlukningen på grund af
covid-19
Bestyrelsen behandlede på møde den 30. april 2020 den økonomiske situation for
Nordsøen Oceanarium ifm covid-19-situationen. På mødet blev der truffet følgende
beslutning:
Bestyrelsen besluttede,
-at bakke op om ledelsens kontakt til Hjørring Kommunes Økonomiudvalg og
ønske om øjeblikkeligt møde med henblik på at orientere om den økonomiske
situation. Dette møde er planlagt til den 6. maj 2020
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-at bakke op om ledelsens hidtidige tiltag for at sikre Nordsøen Oceanariums
økonomi samt ledelsens planer for genåbning
-at bede ledelsen om at indarbejde flest mulig tryghedsskabende initiativer ifm.
kommende genåbning. Også rengøringsniveau skal retænkes
-at bibeholde de vandtætte skotter mellem NOs og NFs økonomi
-at bede ledelsen om at inddrage medarbejdergruppen i planlægningen af åbningen og i at få redefineret Nordsøen Oceanarium efter genåbning

Efter bestyrelsesmødet den 30. april 2020 er der sket følgende:
a) Direktøren gav den 6. maj 2020 en orientering til Hjørring Kommunes Økonomiudvalg om den aktuelle økonomiske situation for Nordsøen Oceanarium. Præsentationen er vedlagt i bilag 0.
b) Den 18. maj 2020 deltog direktøren i et webinar om situationen for kommunens
kulturinstitutioner incl. politiske tilkendegivelser.
c) Den 19. maj 2020 holdt en arbejdsgruppe i bestyrelsen møde – jf. udsendte mails
fra bestyrelsesformanden.
d) Den 30. maj 2020 genåbnede Nordsøen Oceanarium.
Status økonomiske hjælpepakker, hvor Nordsøen Oceanarium:
-

-

har modtaget 0,8 mio. kr. fra lønkompensationsordningen
er omfattet af ordning til styrelse af likviditet, hvor der er tilbageholdt likviditet
på 0,8 mio. kr. som følge af forlænget betalingsfrist på A-skat og AM-bidrag for
ansatte
har modtaget 0,7 mio. kr. i fremrykning af statslige tilskud, idet 4. kvartal er udbetalt i april 2020. 3. kvartal udbetales som normalt i juli 2020
har modtaget 4,0 mio. kr. i kompensationsordningen for faste omkostningen
inkl. hjælpepakke til zoologisk anlægs nødbemanding. Der er søgt til og med
8. juni 2020 – vi forventer at søge for perioden 9. juni 2020 – 8. juli 2020 også.

Som grundlag for bestyrelsens drøftelser og beslutninger er der udarbejdet følgende
materiale – aftalt på arbejdsgruppens møde den 19. maj 2020:
1. Oversigt over kreditor-debitor-forhold mellem NO – ENO – NF – se bilag 1.
2. Oversigt over Nordsøen Oceanariums væsentligste kreditorer – se bilag 2.
3. Økonomiske scenarier med henholdsvis indeks 35 og indeks 70 i gæstetal – se
bilag 3.
4. Oversigt over udvikling i likviditet med henholdsvis indeks 35 og indeks 70 i gæstetal – se bilag 4.
5. Oversigt over udvikling i kapitalbehov med henholdsvis indeks 35 og indeks 70 i
gæstetal – se bilag 5.
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-at der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde, såfremt situationen efter 10.
maj 2020 med de næste faser af genåbningen måtte tilsige det, inden næste
planlagte bestyrelsesmøde den 19. juni 2020.

-

at det udsendte materiale med status for den økonomiske situation og prognoser
for 2020 og 2021 – som blev gennemgået på mødet – danner et godt grundlag
for bestyrelsens arbejdet med de økonomiske udfordringer.
at økonomivurderingen og -prognose for 2020 og 2021 skal ses under ét
at bestyrelsesformand og direktør på baggrund af det udsendte materiale og
drøftelserne på mødet, udarbejder et konkret oplæg til beslutning på næste ordinære bestyrelsesmøde incl. en handleplan for reetablering af kapitalgrundlag og
likviditetsbehov, samt tidsplan i flere faser. I oplægget skal der indarbejdes plan
for den eksterne kommunikation.

4. Eventuelt
Næste ordinære bestyrelsesmøde var planlagt til den 19. juni 2020 kl.13.30. Det blev
besluttet at udsætte mødet til uge 26. Der udsendes Doodle for at få mødetidspunktet fastlagt.
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6. Midlertidig kompensationsordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.
der er i risiko for at gå konkurs – se bilag 6.
7. Covid-19 lån med statsgaranti – se bilag 7.
8. Mulige initiativer til reduktion af forventet underskud i 2020 – se bilag 8.
9. Kommunikationsplan for genåbning af Nordsøen Oceanarium fra 30. maj 2020 –
se bilag 9.
Bestyrelsen besluttede,
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