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Referat fra bestyrelsesmøde 22. maj 2018 
 
Deltagere: Fra bestyrelsen Janne Kjærsgaard, Elisabeth Toft Rasmussen, Brian Hansen, Irene Ditzel, 
suppleant, Bente Sivertsen, suppleant og Dorte Olsen, referat. Gæst og dragepasser Ida Marie Tjalve. 
Afbud fra: Henning Nabe-Nielsen  
 
Dagsorden  

1. Valg af ordstyrer  
2. Godkende / underskrive referat 
3. Kort runde med sidste nyt fra deltagerne i mødet 
4. Opsamling og de videre aktiviteter i forlængelse af prøvebesøg og planlægning af nye aktiviteter i 

forbindelse med bevilling fra Ole Kirks Fond 
5. Planlægning af åbent og offentligt arrangement - lørdag 8. september på Israels Plads  
6. Eventuelt 

 
Ad 1. Valg af ordstyrer  
Elisabeth Toft Rasmussen 
 
Ad 2. Godkende / underskrive referat 
Referatet blev godkendt og underskrevet, jf. vedtægterne. 
 
Ad 3. Kort runde med sidste nyt fra deltagerne i mødet 
Dorte fortalte, at det ser godt ud med fornyelser af medlemskab. 25 har allerede fornyet og der er 
forventning om at yderligere 10 – 15 vil forny medlemskab i den kommende måned. Dorte fortalte videre, 
at Foreningen Dragekompagniet nu er oprettet som en gruppe på Facebook, så kig endelig ind! 
 
Ida fortalte om prøvebesøget i modtageklasse på Bornholm. Ida fortalte også, at bornholmer-
dragepasserne, ved Merethe har en campingvogn stående i Brandgårdshaven, som Ida overvejer at søge 
midler til at kunne indrette og male som en Dragekompagnivogn til aktiviteter på Bornholm. Ida står for 
fondsansøgning lokalt på Bornholm. 
 
Brian fortalte om de seneste nye og spændende tiltag på den bemandede legeplads. Først om et 
samarbejde med boligselskabet FSB, som hyrer nogle såkaldte legeguider blandt børnene på den 
bemandede legeplads. Legeguiderne skal inspirere til leg omkring på boligselskabets arealer. Derefter om 
samarbejde med Union Fodbold, som kommer på legepladsen og introducere sporten, så børn og 
forældre kan få et indtryk af hvordan det foregår. Og til sidst om en feriecamp. 
 
Irene fortalte om en ny Den røde Drage-aktivitet for børn fra mødregrupperne hos Kirkens Korshær, 
Drejervej. Joe og Irene er dragepassere. Besøget var relevant, godt og kort. Der er planlagt flere besøg. 
 
Elisabeth fortalte at hun har haft kontakt med Journalisthøjskolen og RUC medieuddannelse og drøftet 
muligheder for at indgå et samarbejde med nogle studerende om udvikling og tilrettelæggelse af 
Dragekompagniets medie og kommunikationsstrategi. Det er sandsynligt at en gruppe studerende i 
efterårssæsonen vil indgå i et samarbejde med os og Elisabeth går videre med kontakten. 
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Ad. 4 Opsamling og de videre aktiviteter i forlængelse af prøvebesøg og planlægning af nye aktiviteter i 
forbindelse med bevilling fra Ole Kirks Fond 
Dragekompagniet har fået en bevilling på 50.000 kr. fra Ole Kirks Fond. Det gør det muligt for os, at 
iværksætte yderligere aktiviteter og derigennem indsamle erfaringer, til grund for en større 
fondsansøgning og / en ansøgning om en dragebil. Bestyrelsen er enig om at foreningen mangler en vogn, 
der kan rumme vores materialer og synliggøre Dragekompagniet, så fundraising hertil skal prioriteres. 
 
Det er allerede aftalt med krisecenter i Helsingør og Modtageklasse på Bornholm, at der etableres endnu 
et besøg med nye aktiviteter, og hvis besøget i Holbæk også giver grundlag for videre samarbejde, vil 
Dragekompagniet også her kunne tilbyde yderligere et besøg. Institutionerne har givet tilsagn om 
medfinansiering af besøgene. 
 
Bestyrelsen er enige om, at vi for fondsmidlerne har mulighed for at etablere aktiviteter på institutioner i 
og omkring Roskilde. Arbejdet med at etablere samarbejder i Roskilde, vil blive iværksat fra august, når 
dragepasser Sif er tilbage fra barsel. 
 
Bestyrelsen havde kort drøftelse af muligheden for at etablere samarbejde med Røde Kors om besøg i 
Sjælsmark Udrejsecenter. Der er mange faglige og etiske overvejelser i forbindelse med besøg der. Derfor 
blev bestyrelsen enige om, at vi efter sommerferien arrangere et bestyrelsesmøde alene til drøftelse af 
dette spørgsmål. Forud for dette bestyrelsesmøde vil Dorte tale med Røde Kors og evt. andre, der 
foreninger, der har besøgt Sjælsmark. 
 
Ad. 5. Planlægning af åbent og offentligt arrangement - lørdag 8. september på Israels Plads  
Vi har fået tilladelse til at være på Israels Plads ved Vendersgade med Den røde Drage og opstilling af 3 – 4 
borde med stole. Opstilling fra kl. 9 og aktiviteter fra kl. 10 – 15, og nedtagning inden kl. 16. 
 
Bestyrelsen er enige om at målet med arrangementet er, at præsentere foreningens formål og 
dragepassernes aktiviteter for offentligheden. Derudover for de institutioner som Dragekompagniet og 
Den røde Drage besøger, fonde, pressen, medlemmer og potentielle medlemmer. 
 
Det kan foregå ved at dragepasserne – på omgang, viser forskellige aktiviteter og ved at vi opstiller en 
informationsbod. 
 
Der er tale om et offentligt arrangement og det giver os en unik mulighed for at filme aktiviteterne i og 
omkring Den røde Drage. Elisabeth vil tale med Alice, for at høre om mulighederne for at filme og 
efterfølgende redigere en film, der fx kan vises på foreningens hjemmeside, Facebook og YouTube. 
 
Bestyrelsen enige om, at der til dagen skal være en lille folder / side, der kan uddeles til interesserede. 
Bente tilbyder at arbejde med grafik og layout og Dorte melder sig til at arbejde med teksten. 
 
Der skal udarbejdes et budget for arrangementet. 
 
Bestyrelsen havde ikke tid til at drøfte, planlægge og tilrettelægge hele arrangementet, hvorfor vi 
fastsatte et nyt møde, der udelukkende er til planlægning og tilrettelæggelse af aktiviteterne 8. 
september. 
 
Ad 6. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde bliver 21.  juni 2018 kl. 17.30 hos Janne, i værkstedet Hillerødgade 85. 
 
 
Dorte Olsen, referat 
 


