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Referat fra bestyrelsesmøde 21. juni 2018 
 
Deltagere: Janne Kjærsgaard, Elisabeth Toft Rasmussen, Irene Ditzel, suppleant, Bente Sivertsen, 
suppleant og Dorte Olsen, referat. 
Afbud fra: Brian Hansen og Henning Nabe-Nielsen  
 
Dagsorden  

1. Valg af ordstyrer  
2. Godkende / underskrive referat 
3. Planlægning af åbent og offentligt arrangement - lørdag 8. september på Israels Plads, herunder 

- Program for dagen: hvilke aktiviteter, herunder evt. særligt tilrettelagte aktiviteter til medier, 
fonde og andre samarbejdspartnere 

- Filmoptagelse og redigering 
- Invitationer, PR, pressemeddelelse og sociale medier 
- Servering: besøgende og aktive deltager 
- Budget 
- Bemanding af informationsbod 
- Praktiske opgaver: Køre Den røde Drage, materialer, opstille og nedtage, borde og stole, telte 
- Andet 

4. Eventuelt 
 
Ad 1. Valg af ordstyrer  
Dorte Olsen forsøgte sig som både ordstyrer og referent 
 
Ad 2. Godkende / underskrive referat 
Referatet fra 22. maj 2018 blev godkendt og underskrevet, jf. vedtægterne. 
 
Ad 3. Planlægning af åbent og offentligt arrangement 
Program for dagen 
Vi blev enige om at arrangement er fra kl. 10 – 14 og der vil løbende være forskellige aktiviteter med 
dragepasserne og informationsbod. Foreløbig har 9 dragepassere – ud over Janne, meldt sig. 
Janne er ansvarlig for at koordinere de forskellige aktiviteter, der vil blive påvirket af, at der ikke er 
elektricitet på pladsen.  
Bestyrelsen var enige om at dragepasserne bliver aflønnet med 1.000 kr. for deltagelse, da de jo evt. giver 
afkald på et lønnet arbejde, for at deltage på dagen. Janne, Bente og Irene deltager dog som frivillige, 
ligesom den øvrige bestyrelse. 
Janne er ansvarlig for at koordinere aktiviteterne med dragepasserne. 
 
Filmoptagelse og redigering 
Alice Jensen, der er freelance journalist og medlem af foreningen, har tilbudt frivilligt at filme på dagen og 
efterfølgende redigere, én eller flere små filmsentenser fra drageaktiviteterne. Der afsættes midler til 
udgifter og honorar, med sammen begrundelse som honorar til dragepasserne. 
Janne og Alice koordinerer filmoptagelserne. 
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PR, invitationer, pressemeddelelse og sociale medier 
Invitationerne vil blive sendt til Dragekompagniet og Den røde Drages brugere; krisecentre, fængsler, 
legepladser og Rigshospitalet. Invitationen bliver også sendt etablerede og mulige samarbejdspartnere og 
fonde, bl.a. Inger Kunst-Hansen Fond, Ole Kirk Fond, LOKK – Landsorganisationen af kvindekrisecentre, 
Mødrehjælpen, LOS Landsorganisationen for sociale tilbud og Tabuka – Landsforeningen for nuværende 
og tidligere anbragte. Endelig bliver invitationen sendt til de lokale og nationale medier og en række 
navngivne politikkere, bl.a. Uffe Elbæk, Ôzlem Cecik og Charlotte Lund, BR. Torsdag eller fredag før 
arrangement, udsender vi en pressemeddelelse. 
Elisabeth og Dorte er ansvarlige for at udforme og udsende invitationer og pressemeddelelse. 
 
På dagen skal der være et A4 ark, trykt på tykt papir med Dragekompagniet på den ene side og Den røde 
Drage / Kirkens Korshær på den anden side, som kan uddeles til gæster og forbipasserende. 
Dorte er ansvarlig for tekst for Dragekompagniet, Janne for tekst for Den røde Drage og Bente er ansvarlig 
for layout af begge sider. 
 
Vi talte også om, at det kunne være en idé at have små balloner til at uddele til børnene og 3 store 
balloner til at svæve over arrangementet, gerne hvide med Dragekompagniets logo. (Kirkens Korshær har 
vist selv balloner på lager). Evt. indkøb af balloner vil blive på foreningens PR budget. 
Irene undersøger priser på balloner. 
 
Servering til besøgende og deltagere 
Vi er enige om, at vi skal have små vandflasker (25ml) og indpakkede bolcher til at uddele til børn og 
voksne. Det sørger Dorte for. 
 
Janne vil undersøge om vi kan få en af de mobile kaffevogne til at holde i nærheden, så de besøgende kan 
købe kaffe og the. Alternativt kan det købes i Torvehallerne eller i kaffebarer i nærheden. 
 
Vi er enige om, at der skal være kaffe til dragepassere og andre aktive, Frokosten består af sandwich. 
 
Budget 
Bestyrelsen godkendte nedenstående budget og håber, at Kirkens Korshær vil medfinansiere, som 
foreslået. 
 
Bemanding af informationsbod 
Boden bemandes af bestyrelsen, dragepassere og Kirkens Korshær. 
 
Praktiske opgaver 

- Finn Hougaard sørger for at hente Den røde Drage på Drejervej og køre den tilbage igen 
Dorte sørger for at få åbnet til pladsen, så Dragen kan køres på plads. 

- Dorte medbringer pop-up pavillon (3 x 3 meter med 2 sidestykker) 
- Irene medbringer 10 klapstole 
- Elisabeth medbringer 6 klapstole 
- Dorte medbringer 4 klapstole og 1 klapbord 
- Vi mangler måske et lille bord 
- Alle fra bestyrelsen medbringer mindst 1 kande kaffe. 

 
Ad 4. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde 22. august 2018 kl. 16 (sted følger se på www.dragekompagniet.dk) 
 
2. juli 2018 
Dorte Olsen, referat 
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Budget for offentligt arrangement 8. 
september 2018 

  
  10 dragepasserhonorar a 1.000 kr. -10.000 
Forplejning 20 aktive a 100 kr. -2.000 
Filmoptagelse og redigering -3.000 
Materialer til aktiviteter -1.000 
Små flasker vand og indpakkede 
bolcher -500 
Oplæg til medfinasiering Kirkens 
Korshær Drejervej 6.500 
I alt Dragekompagniet -10.000 

 


