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Referat fra 1. ordinære generalforsamling i Foreningen 
Dragekompagniet, torsdag 22. marts 2018 
 
Der var fremmødt 19 stemmeberettigede medlemmer og 2 gæster. 
Hannah Kvetny havde fremsendt fuldmagt til at opstille til valg som intern kritisk revisor. 
Generalforsamlingen blev afholdt i Rigshospitalets kantine. 
 
Dagsorden  
1. Valg af dirigent og referent 
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til 

godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg: 

- I lige år: Valg af næstformand for 2 år  
- i lige år vælges 1 bestyrelsesmedlem for 2 år   
- valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år  

7. Valg af registret eller statsautoriseret revisor og intern kritisk revisor 
8. Eventuelt 
 
Ad 1. Valg af dir igent og referent 
Ida Marie Tjalve blev valgt som dirigent og Dorte Olsen som referent. 
Dirigenten konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen er sendt til alle medlemmer pr. 
mail 14. februar 2018 og dermed indkaldt mere end 4 uger før generalforsamlingen og 
dermed lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, jf. foreningens vedtægter. 
 
Ad 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning ti l  godkendelse 
Generalforsamlingen blev indledt med en levendegjort beretning. En række dragepassere 
inviterede deltagerne indenfor i magiske universer, og der var tid til at høre om aktiviteter og 
dragepassernes erfaringer fra de første Dragekompagni-besøg.                                                                
På side 9 finder I fotos fra generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen havde optrykt en skriftlig beretning som blev omdelt på generalforsamlingen og 
fremlagt af Janne Kjærsgaard. Beretningen er optrykt nedenfor på side 4. 
 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning. 
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Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år t i l  
godkendelse 
Dorte Olsen, kasserer, fremlagde bestyrelsens regnskab, der jf. vedtægtens § 12 er udsendt 
til medlemmerne og revideret af intern kritisk revisor Hannah Kvetny. Hannah havde 
desværre ikke mulighed for at være til stede ved generalforsamling og havde derfor fremsendt 
følgende udtalelse til generalforsamlingen: 
”Som intern revisor har jeg d.d. gennemgået regnskabet og taget stikprøvekontrol af bilagene. 
Det er konstateret, at beholdningen er til stede. Resultatet er sammenholdt med budgettet og 
adskiller sig udelukkende ved et legat, der har bidraget til et positivt resultat, som videreføres 
til 2018. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Underskrevet 19.2.2018.” 
 
Se regnskabet nedenfor side 6 
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
 
Ad. 4.Forelæggelse af bestyrelsens forslag t i l  kontingent og budget for det 
kommende år t i l  godkendelse 
Dorte Olsen fremlagde bestyrelsen forslag til budget, der var udsendt til medlemmerne 
sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen indstiller at kontingentet uændret er 150 kr. for 
individuelle medlemmer og 200 kr. for institutioner. 
 
Se budgettet nedenfor side 7 
 
Generalforsamlingen godkendte kontingent og budget. 
 
Ad. 5. Indkomne forslag 
Bestyrelsen fremlagde et forslag til handleplan for 2018 om, at foreningen gennem året skal 
arbejde på 4 aktiviteter: 

1) Fastholde og etablere nye kontakter til samarbejdspartnere og tilbyde besøg  
2) Skabe aktiviteter, der kan fastholde medlemsskaren og tiltrække nye medlemmer  
3) Søge midler hos mindre fonde til afholdelse af Dragekompagni-besøg i 2018 
4) I slutningen af året evaluere aktiviteterne med henblik på at etablere kontakt til større 

fonde. 
Generalforsamlingen tilkendegav opbakning til handleplanen. Hele handleplanen er optrykt 
nedenfor på side 8. 

Der var ikke indkommet yderligere forslag. 
 
Ad. 6. Valg: 
- I lige år: Valg af næstformand for 2 år  
- i lige år vælges 1 bestyrelsesmedlem for 2 år   
- valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år  
 
Elisabeth Toft Rasmussen blev genvalgt som næstformand i perioden fra 2018 – 2020 
Dorte Olsen blev genvalgt som medlem af bestyrelsen i perioden fra 2018 - 2020 
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Bente Sivertsen og Irene Ditzel blev genvalgt som suppleanter for 1 år. 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen 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 registreret el ler statsautoriseret revisor og intern krit isk revisor 
Revisor Connie Thybo ønskes valgt som autoriseret revisor (såfremt foreningens indtægter 
overstiger 150.000 kr. jf. vedtægternes § 12.2). Da Connie Thybo ikke på forhånd var spurgt, 
om hun kan påtage sig opgaven med at revidere foreningens regnskab, besluttede 
generalforsamlingen:  Såfremt foreningens indtægter overstiger 150.000 kr, vil Connie Thybo 
blive spurgt, og kan hun ikke påtage sig opgaven, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling for valg af en anden registreret eller statsautoriseret revisor. 
 
Hannah Kvetny blev genvalgt som intern kritisk revisor. 
 
Ad. 8. Eventuelt 
William Frohn forslog, at dragepasserne inviterer hinanden på besøg i deres værksteder til 
gensidig inspiration. Det vil blive iværksat med glæde. 
 
Janne Kjærsgaard nævnte, at der i det kommende år vil blive arbejdet på at finde 
søsterorganisationer i Oslo til Den røde Drages samarbejdspartnere, og via dem forsøgt at 
finde midler til et besøg af Den røde Drage i Oslo.  
 
Dirigenten og referenten takkede for munter ro og orden!  
 
København 24. marts 2018 
 
 
Ida Marie Tjalve, dirigent  Dorte Olsen, referent 
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Beretning 2017-18 
Dragekompagniet blev dannet ved stiftende generalforsamling 
12. januar 2017. Foreningens formål er at besøge børn i 
belastede sammenhænge	
og gennem livgivende aktiviteter skabe et frirum.	
Det var en konstruktiv start med vigtige diskussioner om etiske 
holdninger til formidling, aktiviteter og målgrupper. Der var knap 
20 til stede ved den stiftende generalforsamling og siden er 

foreningen vokset til 47 enkelte medlemmer og 2 institutioner. 
 
Bestyrelsen 
Generalforsamlingen sammensatte bestyrelsen med Janne Kjærsgaard som formand, 
Elisabeth Toft Rasmussen som næstformand, Henning Nabe-Nielsen, Brian Hansen og Dorte 
Olsen (kasserer) som medlemmer, samt Irene Ditzel og Bente Sivertsen som suppleanter. 
Hannah Kvetny blev valgt som intern revisor. Bestyrelsen har holdt 5 møder i løbet af året. 
Suppleanterne har også deltaget og alle medlemmer er velkommen til at deltage i 
bestyrelsesmøderne. 
 
Handleplan for 2017 
Generalforsamlingen fastsatte 3 aktiviteter, som bestyrelsen skulle fokusere på det første år: 
- at indkøbe, indrette og dekorere en vogn, der kan bruges til at opfylde foreningens formål  
- at etablere kontakt til relevante samarbejdspartnere 
- at søge midler til at etablere vogn og iværksætte aktiviteter. 

Arbejdsgruppe om indkøb af Dragekompagni-vogn 
For at opnå foreningens formål om Dragekompagni-besøg er der brug for en vogn, der er 
indrettet med materialer og rekvisitter og dekoreret med Dragekompagniets logo. Derfor blev 
der på generalforsamlingen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge, hvilken vogn der vil 
være mest egnet til formålet. 
 
Samarbejdspartnere 
Dragekompagniets centrale samarbejdspartnere er Den røde Drage og Kirkens Korshær. 
Foreningen Dragekompagniet er stiftet for at videreudvikle og yderligere udbrede de metoder, 
der er udviklet i og omkring Den Røde Drage. Dragekompagniet  har indtil nu indledt et 
samarbejde med Landsorganisationen af kvindekrisecentre (LOKK) og herigennem 
samarbejde med to kvindekrisecentre på Sjælland.  Herudover er der etableret et samarbejde 
med Svartingedal Skole på Bornholm, omkring modtagerklassen. 
 
Fundraising 
På baggrund af forslag og budget fra arbejdsgruppen vedr. indkøb af vogn, tog bestyrelsen 
kontakt til et par større fonde, der dog ikke i første omgang har fundet anledning til at gå 
videre med samarbejdet. 
 
I december 2017 fik Dragekompagniet en flot donation fra Inger Kunst-Hansen Fond på 
40.000 kr. Herfra skiftede bestyrelses strategi og søger nu midler fra mindre fonde. Målet er at 
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kunne gennemføre prøvebesøg og etablere nye samarbejdsrelationer, men vente med indkøb 
af vogn. 
 
Besøg af Dragekompagniet 
For midlerne fra Inger Kunst-Hansens fond har vi etableret kontakt til tre besøgssteder.  
 
Ida Marie Tjalve og Gitte Pørksen har i februar været på besøg hos en modtagerklasse 
(tosprogede børn) på Svartingedal skole og Irene Ditzel og Janne Kjærsgaard har i marts 
besøgt kvindekrisecentret Røntofte i Helsingør. Vi har været på kontaktbesøg på 
kvindekrisecenter Medusa i Holbæk, og forsøger at arrangere et besøg her med Karina 
Nielsen og Janne Kjærsgaard. 
 
Ved besøget på Bornholm blev der bygget landskaber, biler o.a. af avispapir og malertape, 
malet og snakket. På besøget i Helsingør blev der spillet dukketeater i skibskulisse, hvor børn 
og voksne skabte dukker af grydeskeer og spillede og digtede videre på en fantastisk historie. 
Begge steder var børnene opslugte af aktiviteterne. 
 
Vi vil i den kommende tid afklare, om der er interesse for fortsat samarbejde og yderligere 
besøg, hvis foreningen får midler til det. 
 
Hulgårds Plads  
I forbindelse med besøg af Den røde Drage på den bemandede legeplads inviterede vi 
medlemmer af Foreningen Dragekompagniet til at komme og overvære børnenes 
teaterforestilling og deltage i fællesspisning. Børnene var glade for opmærksomheden og 
publikum fik et levende indtryk af, hvordan et besøg af dragepasserne kan forme sig. 
 
Dragepasserkursus   
Den Røde Drage har afholdt dragepasserkursus for at opkvalificere de enkelte dragepassere 
til at kunne etablere og varetage besøg. Det gælder både besøg med Den røde Drage og 
besøg med Dragekompagniet. Gruppen af dragepassere ændrer sig undervejs, så der er 
løbende brug for at finde, hverve og oplære nye dragepassere.  
 
Opsamling  
Foreningen træder stadig barnesko! Stille tager vi skridt fremad og får mere hold på, hvad det 
er foreningen skal og kan. Foreningen er blevet etableret, rent organisatorisk og alle 
forretningsgange er ved at være på plads. En flok dygtige og motiverede dragepassere er 
tilknyttet kompagniet, og der er kontakt med flere steder, hvor der er basis for at bygge 
samarbejde op.  
Dragekompagniet  er kort sagt i gang og bevæger sig fremad! 
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Foreningen	Dragekompagniet	-	Årsregnskab		2017	
	 	

		

Regnskab	
1.	-	31.12.2017	

Revideret	budget		
9.5.	2017	

		 Hele	kroner	 		
Tekst	 Indtægter	 Udgifter	 Indtægter	 Udgifter	
Kontingent	individuelle	medlemmer	 6.300	 		 6.000	 		
Kontingent	institutioner	 200	 		 1.200	 		
Donationer	 1.000	 		 1.000	 		
Fonde	og	legater*	 40.000	 		 0	 		
Webadresse	2	navne	(kultur	og	drage)	 		 120	 		 125	
Webhotel	-	Enavn	 		 660	 		 660	
Netbank	Arbejdernes	Landsbank	 		 266	 		 500	
Øvrige	administration1	 		 0	 		 500	
Forplejning	bestyrelsesmøder	 		 435	 		 500	
Aktiviteter	for	børn	og	unge	 		 0	 		 0	
Diverse	udgifter	(PR)	 		 2.935	 		 3.000	
I	alt	*	 47.500	 4.416	 8.200	 5.285	
Overskud	overføres	til	2018	 		 43.084	 		 2.915	
Balance	 43.084	 		 		 0	
*	Tak	for	bevilling	på	40.000	kr.	fra	Inger	Kunst-Hansen	Legat		

	
	 	 	 	 	Foreningen	Dragekompagniet	-	Balance		2017	

	 	
		 Balance	31.12.2017	 Primobalance	
		 Hele	kroner	 Hele	kroner	
Aktiver	 		 		 		 		
Kassebeholdning	 0	 		 0	 		
Bank	 43.084	 		 0	 		
Likvid	beholdning	 43.084	 		 0	 		
Tilgodehavender	 0	 		 0	 		
Aktiver	i	alt	 43.084	 		 0	 		
		 		 		 		 		
Passiver	 		 		 		 		
Egenkapital	primo	 		 0	 		 0	
Overført	resultat	 		 0	 		 0	
Egenkapital	ultimo	 		 0	 		 0	
Gæld	(skyldige	omkostninger)	 		 0	 		 0	
Passiver	i	alt	 		 0	 		 0	
		 		 		 		 		
Balance	 43.084	 0	 0	 0	
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Foreningen	Dragekompagniet	-	Budget		2018	
	 	 	

	 	 	 	 	

		

Regnskab	1.1.	-	
31.12.2017	

Forslag	til	budget	
2018	

		 Hele	kroner	 		
Tekst	 Indtægter	 Udgifter	 Indtægter	 Udgifter	
Overført	fra	2017	 		 		 43.084	 		
Kontingent	individuelle	medlemmer	 6.300	 		 5.000	 		
Kontingent	institutioner	 200	 		 1.200	 		
Donationer	 1.000	 		 0	 		
Fonde	og	legater	 40.000	 		 30.000	 		
Aktiviteter	for	børn	i	udsatte	
situationer	 		 		 		 70.000	
Webadresse	2	navne	(kultur	og	drage)	 		 120	 		 125	
Webhotel	-	Enavn	 		 660	 		 660	
Netbank	Arbejdernes	Landsbank	 		 266	 		 400	
Øvrige	administration	 		 0	 		 500	
Forplejning	bestyrelsesmøder	 		 435	 		 500	
Generalforsamling	 		 0	 		 1.500	
Diverse	udgifter	(PR)	 		 2.935	 		 3.000	
I	alt		 47.500	 4.416	 79.284	 76.685	
Overskud	overføres	til	2019	 		 43.084	 		 2.599	
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Forslag til 

Handleplan 2018 
 
 
 
 
Det er bestyrelsens forslag at Foreningen Dragekompagniet i 2018 skal arbejde på 4 
aktiviteter: 

1) Fastholde og etablere nye kontakter til samarbejdspartnere og tilbyde besøg  
2) Skabe aktiviteter, der kan fastholde medlemsskaren og tiltrække nye medlemmer 
3) Søge midler hos mindre fonde til afholdelse af Dragekompagni-besøg i 2018 
4) I slutningen af året evaluere aktiviteterne med henblik på at etablere kontakt til større 

fonde. 

1. Dragekompagni-besøg 
Foreningen Dragekompagniets vigtigste aktivitet er at tilbyde udsatte børn og unge besøg af 
dragepassere som gennem aktiviteter kan skabe et frirum fra en belastende hverdag. Derfor 
skal der fortsat arbejdes på at etablere og fastholde samarbejdet med f.eks. 
kvindekrisecentre, modtageklasser, flygtninge- og udrejsecentre, arrester, døgninstitutioner 
og hospitaler. Samtidig skal der arbejdes på at udvide og uddanne kredsen af dragepassere, 
så kompagniet er parat til at iværksætte besøg, når der kommer midler hertil. 
 
2. Aktiviteter for medlemmer og ti l trækning af medlemmer 
Vi foreslår at foreningen i samarbejde med Den røde Drage afholder et spændende og åbent 
arrangement, hvor medlemmer med børn og familie, andre interesserede med og uden børn 
og samarbejdspartnerne kan få lejlighed til at møde dragepasserne og høre om og se vores 
vigtige arbejde. 
Desuden ønsker bestyrelsen i højere grad at involvere medlemmer i aktiviteter som f.eks. 
fundraising, medlemshvervning, etablering af samarbejde, udarbejdelse af internt idékatalog 
og praktisk hjælp. 
 
3. Søge fonde og legater 
Det er helt afgørende, at Dragekompagniet får midler for at kunne besøge børn i særligt 
udsatte positioner. Derfor bliver fundraising også en central aktivitet i hele 2018. 
 
4. Evaluering af aktiviteterne  
Efter hvert besøg vil dragepasserne udarbejde en mindre rapport, som sidst på året, sammen 
med de andre rapporter, skal danne grundlag for en samlet evaluering. En evaluering der bl.a. 
skal bruges i forbindelse med fundraising. 
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Fotos fra generalforsamlingen 
 
Her er nogle fotos fra den levendegjorte beretning og fællesspisning. De kan give et lille 
indtryk af aftenen. De kan dog ikke give det fulde billede af den unikke oplevelse, som 
deltagerne fik. Vi oplevede nemlig at være tilstede i magien og nuet og i et fællesskab, hvor vi 
lavede noget rart sammen. Sådan som børn og voksne oplever et Dragekompagni-besøg. 
 
 
Skyggeteater ved Ida Marie Tjalve 
 - med Elisabeth Toft Rasmussens glubske rotte og Idas milde kat! 
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Dukker af avis og tape ved William Frohn 
- med elev Harald Stoltenberg, der skaber en dukke af sin tegnefigur Sverre Skrot 
 

 
 

 
 
Fortællinger i æsker ved Irene Ditzel og Karina Nielsen 
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Flyvesikre drager ved Joe Hansen 
- Hanne Okwera får lært teknikken 
 

 
 
 
Kartoffeldukker ved Bente Sivertsen og Tabitha Larsen Jespersen 
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Fællesspisning med lækre sandwich og rødvin - og rigeligt wienerbrød 
 

 
 
 
Oprydningsholdet blev beriget med et lille kartoffelteater,  
da Karina Nielsen, Ida Marie Tjalve og Harald Stoltenberg opførte (voksen)forestillingen:  
Ved overlægerne fra psykiatriske afdelings frokostbord! 
 

 
 

 


