Referat af bestyrelsesmøde i Nordsøen Oceanarium den 30. april
2020
14. maj 2020

Til stede (alle via Teams):

Visma Addo identifikationsnummer: 502F-171E78-5A6CF2

Peter Duetoft
Ejner Guldager Nielsen
Rikke Mølgaard
Laila Zielke
Rasmus Antoft
Niels Axel Nielsen
Claus Nielsen
Simon Madsen
Tommy Christiansen, repræsentant for Hjørring Kommune (observatør)
Karl Henrik Laursen
René Langdahl Jørgensen (referent)

Revisor Peter Christensen og økonomimedarbejdere Tina Mortensen og Bente Bundgaard Sten
deltog under punkt 3.a og 4.a.
Afbud: ingen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 7. februar 2020
Bestyrelsen godkendte referatet. Underskrifter vil blive indhentet elektronisk.
2. Meddelelser fra mødeleder og direktør
a. Mødeleder
- Intet.
b. Direktør
- KHL orienterede om, at revisor fra BDO Peter Christensen vil være til stede under
gennemgang af regnskabet pkt. 3.a og 4.a.
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3. Nordsøen Oceanarium
a. Nordsøen Oceanariums regnskab for 2019
Regnskab og revisionsprotokol var udsendt med dagsordenen og blev gennemgået
af Statsautoriseret Revisor Peter Christensen.

Bestyrelsen besluttede,
- at godkende formuleringen omkring årsresultatet i ledelsesberetningen
- at godkende formuleringen omkring going concern
- at godkende regnskabet
- at tage regnskabsprotokollen til efterretning
- at godkende ledelsens opstramning af forretningsgangen vedrørende kasseopgørelser, således Administrationen fremover laver en egentlig kontrol af, at kasseopgørelserne gennemføres som beskrevet.

b. Nordsøen Oceanariums økonomiske situation ifm. nedlukningen på grund af
covid-19
KHL forklarede herunder de forskellige hjælpepakkers anvendelse på Nordsøen
Oceanarium og ikke mindst afklaringen af DAZA-medlemmernes status ift. tvangslukning. Der savnes dog fortsat afklaring på mulighed for kompensation på entréindtægter. KHL gennemgik budgetsimulationer og 7 økonomiscenarier efter genåbning ved
henholdsvis indeks 50, 75 og 85. Desuden gennemgik KHL planer for genåbning i
forhold til sandsynlige retningslinjer (regler) for maksimale gæstetal pr. areal samt
Nordsøen Oceanariums forberedelser til salg af billetter i fastsatte time slots. KHL
gennemgik endvidere niveauet af medarbejderinformation i både den aktuelle situation og fremtidige scenarier.
Bestyrelsen besluttede,
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I ledelsesberetningen er der formuleret følgende angående going concern:

-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
-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 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.

c. Til orientering
-

Arbejdsmarkedets FerieFond – der henvises til bilag 3 i indkaldelsen – der var
ikke yderligere information
Besøg af ZOO-rådet 18. maj 2020 er udsat til senere på året
KHL orienterede om den fortsatte etablering af udvidede udendørsarealer i Sælgården
KHL orienterede desuden om stor succes med nyt formidlingstiltag, hvor der tilbydes udeundervisning til skoleklasser.

4. Tværgående emner
a. Ejendomsfonden Nordsøen Oceanariums regnskab for 2019
Revisor Peter Christensen gennemgik regnskabet for Ejendomsfonden Nordsøen Oceanarium
Bestyrelsen besluttede,
- at tage regnskabet til efterretning
b. Bestyrelsesseminaret aflyst – opfølgning herpå
KHL orienterede om aflysningen af det planlagte bestyrelsesseminar den 17. april 2020 og
det vanskelige i at fastsætte en ny dato før vi kender til regler for fysiske møder.
Bestyrelsen besluttede,
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-at bede ledelsen om at inddrage medarbejdergruppen i planlægningen af åbningen
og i at få redefineret Nordsøen Oceanarium efter genåbning

-at fastholde ønsket om mulighed for fysisk møde før ny dato fastsættes.
c. Til orientering
KHL orienterede om COVID19-begrundet udsættelse af planlagt møde med 3F vedrørende overenskomst
KHL orienterede om Hjørring Kommunes kunstudvalgs rosende udtale om kunstværket
Soløje. Der skal nu efterspørges et konkret budget for konstruktion og opsætning af kunstværket.
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5. Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

Peter Duetoft

Ejner Guldager Nielsen

Laila Zielke

Niels Axel Nielsen

Rikke Mølgaard

Rasmus Antoft

Claus Nielsen

Simon Madsen
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