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Referat	fra	bestyrelsesmøde	7.	marts	2017	
	
Deltager:	 Fra	 bestyrelsen	 Janne	 Kjærsgaard,	 Elisabeth	 Toft	 Rasmussen,	 Henning	 Nabe-
Nielsen,	Bente	Sivertsen,	suppleant	og	Dorte	Olsen,	referat.	Gæster:	Alice	og	Sumaya.	
	
Dagsorden		

1. Godkendelse	af	referat	
2. Opsamling	på	praktiske	forhold;	hjemmeside,	CVR	og	bank	
3. Stillingtagen	til	om	vi	satser	på	ny	eller	brugt	bil	
4. Forberedelse	af	fundraising	og	afklaring	af	de	første	nye	målgrupper	
5. Ny	ideer	og	kontakter	
6. Eventuelt	

	
Ad	1.	Godkendelse	af	referat	
Referatet	fra	bestyrelsesmødet	blev	godkendt	og	underskrevet.	
	
Ad.	2.	Opsamling	på	praktiske	forhold;	hjemmeside,	CVR	og	bank	
Hjemmesiden	er	oprettet	og	ikke	mindst	har	foreningen	fået	et	fantastisk	logo,	der	er	tegnet	
og	designet	af	Bente	Sivertsen.	Bestyrelsen	er	begejstret	og	sender	en	stor	tak	til	Bente.	
Janne	og	Dorte	vil	arbejde	med	teksten	på	hjemmesiden,	og	dragepasserne	vil	blive	bedt	om	at	
skrive	lidt	om	sig	selv	og	finde	et	godt	foto	til	deres	tekst.	
	
Foreningen	har	nu	 fået	en	konto	 i	Arbejdernes	Landsbank.	 	 Janne	vil	sidst	på	ugen	sende	et	
velkomstbrev	og	opfordre	til,	at	der	nu	bliver	indbetalt	kontingent.	
	
I	 bestyrelsen	 blev	 vi	 enige	 om,	 at	 vi	 vil	 udarbejde	 et	 medlemsbevis,	 som	 kan	 sendes	 i	
forbindelse	 med,	 at	 vi	 bekræfter	 medlemskab	 og	 indbetaling	 af	 kontingent.	 Janne	 vil	
udarbejde	tekst	og	Bente	vil	designe.	
	
Janne	og	Elisabeth	underskrev	en	række	papirer	til	Arbejdernes	Landsbank	i	forbindelse	med,	
at	der	er	givet	prokura	til	Dorte	Olsen,	til	at		administrere	foreningens	bankkonto.	
	
Foreningen	har	fået	eget	CVR	nummer:	38408038.	
	
Ad.	3.	Stillingtagen	til	om	vi	satser	på	ny	eller	brugt	bil	
I	bestyrelsen	blev	vi	enige	om,	at	vi	satser	på	at	opnå	fondsstøtte	til	at	anskaffe	og	indrette	en	
ny	bil.	
	
Fra	arbejdsgruppen	har	man	bedt	om	nærmere	tilkendegivelser	om	størrelse,	type	vogn,	antal	
passagerer	,	ny	eller	brugt	bil	m.v.,	inden	man	kan	gå	videre.	Gruppen	har	ikke	været	samlet	
endnu,	men	man	har	arbejdet	hver	for	sig.	I	bestyrelsen	foreslår	vi	en	ny	varevogn,	med	plads	
til	3-4	passagerer	og	plads	til	 indretning	af	 lager/værkstedsmaterialer,	klapborde	og	–	stole	
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m.v.	 Ståhøjde	 ikke	 en	 forudsætning,	men	 en	mulighed.	 Vognen	 skal	 ikke	 bruges	 til	 ophold,	
men	 til	 rigeligt	med	materialer.	 Vognen	 skal	 kunne	 trække	 Den	 røde	 Drage	 og	 skal	 kunne	
køres	med	almindeligt	kørekort.	Vognen	skal	registreres	som	erhvervkøretøj	og	købes/ejes	af	
foreningen.	Janne	videresender	disse	informationer	til	Joe,	Karina,	Lone	–	og		også	Alice	–	og	
indkalder	til	møde	i	værkstedet	i	Hillerødgade	snarest.	
	
Ad.	4.	Forberedelse	af	fundraising	og	afklaring	af	de	første	nye	målgrupper	
Bestyrelsen	er	enige	om	at	de	første	nye	målgrupper	er:	

- Kvindekrisecentre	 o.l.	 på	 Roskilde-egnen/det	 storkøbenhavnske	 område,	 udenfor	
Københavns	kommunegrænser		

- Bemandede	legepladser	i	København	
- Udrejsecenter	Sjælsmark,	hører	under	Kriminalforsorgen	

	
Sif	har	kontakt	 til	en	kulturmedarbejder	 i	Roskilde	kommune,	hvor	man	har	erfaringer	med	
opsøgende	 kulturel	 virksomhed	 fra	 en	 bus	 ,	 som	 for	 tiden	 er	 uden	 chauffør.	
Kulturmedarbejderen	 er	 informeret	 om	 Dragekompagniet	 og	 har	 udtrykt	 interesse	 for	
samarbejde.	Sif	og	Janne	arbejder	videre	med	disse	kontakter.	
Janne	 og	 Brian	 overvejer	 hvilke	 bemandede	 legepladser,	 der	 kan	 være	 interesserede	 i		
samarbejde	om		besøg	af	Den	røde	Drage,	og	som	har	et	behov	der	svarer	til	vores	formål.	
Elisabeth	drøfter	med	Udrejsecenter	Sjælsmark,	om	der	er	grundlag	for	samarbejde.	
	
Bestyrelsen	er	enig	om,	at	vi	i	første	omgang	søger	Bikubenfonden	om	bevilling	til	anskaffelse	
af	bil.	Bikubenfonden	har	et	satsningsområde	 i	 forhold	 til	 socialt	udsatte	børn	og	kultur.	De	
skriver	bl.a.	at	de	støtter:	”kunst-	og	kulturindsatser,	der	aktivt	involverer	socialt	udsatte	børn	
og	 unge.	 Målet	 er,	 at	 flere	 udsatte	 børn	 og	 unge	 gennem	 kunst	 og	 kultur	 kan	 opnå	
modstandskraft	 og	 succesoplevelser,	 der	 kan	 overføres	 til	 andre	 sammenhænge	 af	 deres	 liv.”	
Dette	 er	 nærmest	 skrevet	 ud	 fra	 Dragekompagniets	 formål.	 Det	 besluttes,	 at	 Dorte	 tager	
kontakt	 med	 fondsrådgiver	 i	 fonden	 og	 drøfter	 muligheden	 for	 at	 komme	 videre	 med	 en	
ansøgning.	
	
Bestyrelsen	 overvejer	 at	 igangsætte	 ansøgninger	 til	 mindre	 fonde	 og	 legater,	 for	 eventuel	
allerede	 at	 etablere	 besøg	 med	 Den	 røde	 Drage	 i	 Roskilde,	 på	 bemandede	 legepladser	 og	
Udrejsecenter	Sjælsmark,	i	løbet	af		sommer	og	efterår	2017.																																																																																	
Janne	 undersøger	 mulighederne	 i	 forhold	 til	 Hanne/Kirkens	 Korshær.	 Vi	 skal	 tilrettelægge	
ansøgninger,	 så	 de	 ikke	 kommer	 i	 konkurrence	 til	 Korshærens	 ansøgninger	 til	 lignende	
formål.	Hvis	der	skal	søges	fonde	bliver	dette	iværksat	af	Elsabeth,	Dorte	og	Ida.	
	
Ad.	5.	Ny	ideer	og	kontakter	
Bestyrelsen	er	enig	om,	at	vi	har	rigeligt	materiale	i	de	ovennævnte	idéer	til	arbejdet	i	2017,	
men	 er	 åben	overfor	 at	 drøfte	nye	 idéer,	 	 der	måtte	 komme	 fra	medlemmer	og	 kommende	
samarbejdspartnere.	
	
Ad.	6.	Eventuelt	
Næste	 bestyrelsesmøde	 bliver	 9.	 maj	 kl.	 16	 –	 18	 hos	 Heksen	 Børne-	 og	 dukketeater,	
Hillerødgade	85,	2200	København	K.	
	
	
Janne	Kjærsgaard	 	 Elisabeth	Toft	Rasmussen		 Brian	Hansen		
	
Henning	Nabe-Nielsen	 	 Dorte	Olsen	 	 	 	 	


