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Referat fra stiftende generalforsamling i foreningen Dragekompagniet 12. 1. 2017 
 
Til stede: Astrid Kjær Jensen, Karina Nielsen , Joe Hansen, Janne Kjærsgaard, 
Peter Lunn, Lone Frederiksen, Hanne Rassov, Torben Bregenhøj, Sif Hymøller, Irene Ditzel, 
Bente Sivertsen, Olga Baum Reilly, Hanne Okwera, Enver Ahmeti, Mona Rosenberg, Henning 
Nabe-Nielsen, Elisabeth Toft Rasmussen, Christina Persson, Dorte Olsen og Ida Marie 
Tjalve. 
 
Afbud med fuldmagt til at opstille til valg: Brian Hansen og Hannah Kvetny. 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Redegørelse for baggrunden og overvejelserne for at stifte foreningen 
3. Forslag til vedtægter (udsendt som bilag) 
4. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter (udsendt som bilag) 
5. Forslag til budget og kontingent (bilag omdelt) 
6. Valg af formand, næstformand og bestyrelse 
7. Valg af autoriseret revisor og intern kritisk revisor 
8. Eventuelt 
 
Ad 1. Valg af dirigent og referent 
Dorte Olsen blev valgt som dirigent og Ida Marie Tjalve som referent. 
 
Ad 2. Redegørelse for baggrunden og overvejelserne for at stifte foreningen 
Janne Kjærsgaard redegjorde for baggrunden og sagde bl.a., at foreningen skal ses som et 
supplement til den eksisterende campingvogn Den røde Drage og danne baggrund for at 
konstituere og udvikle de metoder, som er udviklet omkring Den Røde Drage: 
• Derfor er det rigtig praktisk med en selvkørende varevogn og et dragekompagni 
• Målet er også at foreningen kan tage ud UDEN Janne og dermed udvide og udbrede de 

metoder, der er udviklet omkring Den røde Drage 
• Skulle der fremover ske ændringer i de eksisterende vilkår for det eksisterende 

samarbejde med Kirkens Korshær, så kan foreningen stå klar til at videreføre arbejde  
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Jannes redegørelse blev drøftet, herunder særligt: Skal foreningen / vognen hedde noget 
andet end det foreslåede kulturambulance. 
 
Flere medlemmer fremførte at ambulance lugter af sygdom. Det medførte en idérigdom for 
mulige navne: Kulturdiligencen, Kulturullen, Det rullende (børne)kulturhus, Legevognen, 
KulørteDyr, Det omrejsende kulturværksted, Vandrende værksted, Kulturnomaderne, 
Kulturtornadoen og efter generalforsamlingen blev tilføjet forslaget Dragekompagniet. 
 
Der var enighed om, at bestyrelsen drøfter forholdene omkring foreningens navn og evt. tager 
initiativ til en proces, hvis bestyrelsen vurderer, at der er behov for et nyt navn til foreningen.  
 
Efter generalforsamlingen har kredsen af de deltagende i den stiftende generalforsamling 
enstemmigt godkendt at foreningens navn er: Foreningen Dragekompagniet. 
 
Ad 3. Forslag til vedtægter 
Udkast til vedtægter var udsendt sammen med indkaldelse til dagordenen og blev grundigt 
drøftet på generalforsamlingen. 
 
Særligt blev det drøftet, at formålsparagraffen skal være præcis og kortfattet. Der blev derfor 
fremsat ændringsforslag til §2, som blev enstemmigt vedtaget. 
 
I § 3 om medlemskab blev det også enstemmigt vedtaget at præcisere, at alle, som kan 
tilslutte sig foreningens formål, kan optages i foreningen. 
 
Derudover blev det enstemmigt vedtaget at styrke åbenhed og tilgængelighed i forhold til 
referater fra bestyrelsesmøder (§ 11) og årsregnskab (§ 12). 
  
Endeligt blev de samlede vedtægter med de vedtagne ændringer enstemmigt vedtaget. 
(Vedlagt som bilag til referatet) 
 
Hvis nogen ønsker et samlet overblik over de vedtagne ændringer, er I velkommen til at 
sende en mail til post@dorteolsen.dk og få tilsendt en fil med overblik. 
 
Ad. 4 Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter 
Der var udsendt et forslag til fremtidige aktiviteter, der særligt lagde vægt på, at der i det 
kommende år bliver arbejdet på 3 fronter: 

1. Der arbejdes på at indkøbe og etablere en varevogn, der bliver indrettet til brug for 
besøg hos relevante samarbejdspartnere. Vognen skal kunne bruges sammen med og 
uden Den røde Drage. 

2. Der etableres kontakt og samarbejdsrelationer til nye partnere, fx kvindekrisecentre og 
børneinstitutioner i Storkøbenhavn og på Sjælland 

3. Der arbejdes med fundrasingsaktiviteter til etablering af vogn og nye aktiviteter. 
  
I forbindelse med fremtidigt arbejde og aktiviteter blev der nedsat 3 arbejdsgrupper:  

1. Undersøgelser af egnet vogn og driftsforhold, anskaffelse, indretning og drift: Karina 
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Nielsen, Joe Hansen og Lone Frederiksen 
2. Etablere nye samarbejdspartnere: Janne Kjærsgaard og Sif Hymøller 
3. Fundraising: Bestyrelsen suppleres med Ida Marie Tjalve, der har betydelig erfaring 

med fundraising. 
 
Bestyrelsen arbejder også videre med idéen om at planlægge og gennemføre en tur til Oslo 
med Den røde Drage og Dragekompagniet, for at udbrede kendskabet og metoderne til de 
parallelle organisationer i Oslo. Flere organisationer i Oslo har besøgt Den røde Drage hos 
Kirkens Korshær på Drejervej og er meget interesserede i at høre mere om metoder og 
aktiviteter. Arnes Børne-og ungdomsfond, som gennem 11 år har finansieret Den røde Drage, 
har defineret, at arbejdet udelukkende må foregå i København – og Oslo, så der burde være 
muligheder for, ekstraordinært at søge midler til denne aktivitet. 
 
Ad. 5. Forslag til budget og kontingent 
Der blev vedtaget 2 kontingenttyper: 

1. Individuelt medlem: 150 kr. årligt 
2. Institutionskontingent: 200kr. årligt 

 
Der blev fremlagt et forslag til budget for 2017.  
Der var enighed om, at det er vanskeligt at fastsætte et budget for aktiviteter, der først skal 
igangsættes og finde sin form i en nystartet forening.  
 
Budgettet indeholder en målsætning om, at der i 2017 hverves 25 individuelle medlemmer og 
6 institutionsmedlemmer, således at der forventes en indtægt på 4.950 kr. i 
medlemskontingenter.  
 
Budgettet blev vedtaget med bemærkning om, at bestyrelsen på kommende møder tilpasser 
budgettet til den aktuelle udvikling. 
 
Ad 6. Valg af bestyrelse 
Janne Kjærsgaard blev enstemmigt valgt som formand for perioden 2017 - 19 
Elisabeth Toft Rasmussen blev enstemmigt valgt som næstformand for perioden 2017-18 
Brian Hansen og Henning Nabe-Nielsen blev valgt til bestyrelsen for perioden 2017 – 19  
og Dorte Olsen for perioden 2017-18. 
Bente Sivertsen og Irene Ditzel blev valgt som suppleanter til bestyrelsen for perioden 2017 – 
18. 
 
Umiddelbart efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med Dorte Olsen som kasserer. 
 
Bestyrelsen består således af: 
Formand Janne Kjærsgaard, næstformand Elisabeth Toft Rasmussen, kasserer Dorte Olsen, 
Brian Hansen og Henning Nabe-Nielsen. 
 
Ad 7. Valg af autoriseret revisor og kritisk revisor 
Revisor Connie Thybo blev valgt som autoriseret revisor (såfremt foreningens indtægter 
overstiger 150.000 kr. jf. vedtægternes § 12.2) 
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Hannah Kvetny blev valgt som interne kritisk revisor. 
 
Ad. 8. Eventuelt 
Alle ønskede hinanden tillykke med skabelse  af foreningen og takkede for god forplejning og 
godt selskab. 
 
Dirigent og referent takkede god ro og orden!  
 
København 2. februar 2017 
 
Dorte Olsen, dirigent  Ida Tjalve, referent 
 


