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Referat fra bestyrelsesmøde 23. oktober 2018 
 
Deltagere: Janne Kjærsgaard, Elisabeth Toft Rasmussen, Henning Nabe-Nielsen, Irene Ditzel, suppleant, 
Bente Sivertsen, suppleant, Dorte Olsen, referat. 
Afbud fra: Brian Hansen  
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6. Nye samarbejdspartnere, herunder drøftelse af evt. samarbejde med Udrejsecenter Sjælsmark 
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7. Status på fondsansøgninger 
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10. Eventuelt 

Ad 1. Valg af ordstyrer og referent 
Henning Nabe-Nielsen var ordstyrer, referat Dorte Olsen 
 
Ad 2. Godkende / underskrive referat 
Referatet fra 22. august 2018, blev godkendt og underskrevet, jf. vedtægterne. 
 
Ad 3. Kort runde med sidste nyt fra bestyrelsen 
Den røde Drage fortsætter med besøg i fængsler i 2019. 
 
Ad 4. Status på medlemmer og regnskab 
Der er nogle medlemmer, som vi regner med vil forny deres medlemskab, der ikke har nået det endnu. 
Bestyrelsesmedlemmerne har fordelt opgaven, med at prikke de enkelte. 
Regnskabet indikerer, at det bliver muligt at overholde det reviderede budget af 9. maj 2018.  
 
Ad 5. Evaluering af arrangementet 8. september 2018 
Bestyrelsen var enig om, at det var en god dag med et flot besøg af børn og voksne og spændende 
aktiviteter, der blev præsenteret. Det var også dejligt med de gensidige møder mellem dragepassere og 
medlemmer. Det er herligt, at vi nu har en række fotos, som vi kan bruge i diverse sammenhænge, til fx 
hjemmeside, fondsansøgninger og PR, og det bliver rigtig godt at få små filmbidder fra aktiviteterne og 
børnenes reaktioner. 
To forhold kan være anderledes ved et nyt åbent arrangement: 1) Der vil være aktiviteter ved alle borde 
hele tiden og 2) informationsboden droppes og i stedet for opsøger vi gæsterne, når de kommer eller står 
og kigger interesseret i periferen. Altså bliver bestyrelsen værter, der byder gæster velkommen. 
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Ad 6. Nye samarbejdspartnere, herunder drøftelse af samarbejde med Udrejsecenter Sjælsmark                                  
(Dansk Røde Kors) 
Vi er enige om, at det er hensigtsmæssigt at have solide lokale kontakter, når vi etablere nye 
samarbejdspartnere. Det har vi nu på Bornholm, hvor ikke mindre end 3 af dragepasserne bor. 
Dragekompagniet har fået tilbudt at købe en god campingvogn, som pt bor i Brændesgårdshaven, til at 
køre rundt på øen. På Bornholm er der, som vi også oplevede ved Den røde Drages turnè på Bornholm 
2012, stadig børn, der lever i udsatte og vanskelige sammenhænge. Der er adskillige mulige 
samarbejdspartnere i regionen, f.eks. kvindekrisecenter, opholdssteder, skoler og institutioner, 
plejefamilier og regional- og socialpsykiatrien. Ida Tjalve og Dorte arbejder på lokale fondsansøgninger til 
Den bornholmske Drage. 
 
I Roskilde er dragepasserne Sif Jessen Hymøller og Astrid Kjær Jensen tilbage fra barsel og klar til at 
indlede arbejdet med at etablere samarbejde med institutioner i Roskilde og omegn. Sif, Astrid og Janne 
mødes i november og lægger strategi. Sif er allerede godt forankret i samarbejdet med kultur- og sociale 
institutioner og har fået kontor i Byens hus på torvet. 
 
I bestyrelsen er vi enige om, at vi også gerne vil kunne etablere et samarbejde på Lolland og Falster. Både 
Ida og Dorte er involverede i såvel kulturelle som sociale sammenhænge i området, f.eks. bliver der 
(forhåbentlig) afholdt en dukketeaterfestival i Guldborgsund Kommune med Ida som medarrangør og 
Dragekompagniet som deltager, og i andet regi bliver der afholdt sommerlejr for vanskeligt stillede 
familier i Vordingborg i 2019. Bestyrelsen er enig om at udvikle på disse relationer med henblik på 
yderligere samarbejde.  
 
Bestyrelsen er enige om, at de børn, der opholder sig i Udrejsecenter Sjælsmark er stærkt udsatte og 
derfor kan være en relevant målgruppe for Dragekompagniet. Der er på nuværende tidspunkt omkring 90 
børn, og Dragekompagniets almindelige tilbud fungerer ikke med så mange børn. Det vil være nødvendigt 
at tilrette særlige besøg til afgrænsede grupper af børn, ex. i samarbejde med børnehaven i centret eller 
lokale skoler udenfor centret.  Bestyrelsen beslutter, at Janne på et møde med dragepasserne vil drøfte 
muligheder og former for besøg af Dragekompagniet. 
 
Dorte nævnte, at der er åbnet en dør til et samarbejde med LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud. 
 
En forudsætning for Dragekompagniet arbejde og udvidede målgrupper/ besøgsområder er en 
velfungerende og fleksibel gruppe af dragepassere. De nuværende er alle travle folk, så der er behov for at 
inddrage og uddanne flere i det kommende år, især folk fra de lokalområder vi er i gang med at udvikle 
samarbejde med. Dette arbejde prioriteres højt i bestyrelsen. 
 
Ad 7. Status på fondsansøgninger 
Ida og Dorte har udarbejdet en standard ansøgning til mindre og mellemstore fonde, og en række fonde 
er allerede søgt eller vil blive søgt i løbet af efteråret. Udkast til ansøgninger er vedhæftet til 
bestyrelsesmedlemmerne. Ifølge aktivitetsplanen, vil bestyrelsen i løbet af efteråret, på baggrund af 
evalueringerne fra besøgene i 2018, iværksætte arbejdet med en større fondsansøgning. De 
bestyrelsesmedlemmer, der er interesseret i at deltage i dette arbejde er velkomne. Dorte laver en 
doodle, til fastsættelse af en dato for et møde fondsansøgningen. 
 
Ad 8. Planlægning af aktiviteter for 2019, herunder fastsættelse af dato for generalforsamling 
Vi drøftede muligheden for at indføre en tradition med et åbent arrangement i efteråret, gerne i et af de 
lokalområder, hvor Dragekompagniet har eller er ved at etablere samarbejde. Det vil være en god måde at 
introducere foreningen og skabe lokale kontakter, og kan igen fungere som en social begivenhed, der 
styrker forbindelsen mellem foreningens medlemmer og dragepasserne. Dette drøfter vi videre på 
kommende bestyrelsesmøder. 
Generalforsamlingen i 2019 bliver onsdag 27. marts kl. 17 – 20, forhåbentlig på Rigshospitalet. Bestyrelsen 
er enig om, at vi har grundlagt en tradition med en aktiv og underholdende generalforsamling. Derfor har 
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vi opfordret Janne til at indlede generalforsamlingen med at fortælle Eventyret om Den røde Drage. 
Mange har ikke hørt eventyret, og vi der har, længes efter at genhøre det. Janne vil spørge rundt i 
dragepassergruppen, om der er andre, der vil bidrage med en lille forestilling/del af en forestilling eller 
aktivitet, ligesom vi meget gerne vil have Ida&harmonikaen og et lille sanghefte med. Musik skal der til J 
 
Ad 9. Forslag, idéer og andre kommentarer 
Idéerne sprudlede under punkt 6 – 8. 
 
Ad 10. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag 10. januar kl. 16 – 18 på Rigshospitalet 
 
14. november 2018 
Dorte Olsen, referat 


