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Referat fra bestyrelsesmøde 10. januar 2019 
 
Deltagere: Janne Kjærsgaard, Henning Nabe-Nielsen, Bente Sivertsen, suppleant, Dorte Olsen, referat. 
Afbud fra: Brian Hansen, Elisabeth Toft Rasmussen og Irene Ditzel, suppleant 
 
Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Godkende / underskrive referat 
3. Kort runde med sidste nyt fra medlemmer i bestyrelsen 
4. Planlægning af generalforsamling 
5. Prioritering og planlægning af aktiviteter for bevilligede midler 
6. Planlægning af yderligere aktiviteter for 2019 
7. Udkast til årsrapport / årsregnskab for 2018 
8. Planlægning af næste møde 
9. Eventuelt 

Ad 1. Valg af ordstyrer og referent 
Janne Kjærsgaard var ordstyrer og Dorte Olsen referent. 
 
Ad 2. Godkende / underskrive referat 
Referatet fra 23. oktober 2018, blev godkendt og underskrevet, jf. vedtægterne. 
 
Ad 3. Kort runde med sidste nyt fra bestyrelsen 
Dorte fortalte, at vores facebookside har modtaget mange nye ”venner”, især efter vi har lagt foreningens 
film på siden. Dorte er ansat i en timelønnet stilling som leder af en aftenskole, der især udbyder kurser til 
særligt sårbare mennesker. Det kan overvejes, om dele af Dragekompagniets og Den røde Drages 
aktiviteter, kan tilrettelægges som aftenskoleaktiviteter.  
Henning er udpeget til at forestå gudstjenesten på DR, sidste søndag efter helligtrekonger, 10. februar 
2019. Sendes kl. 14 på DR-K. 
Janne og Kirkens Korshær, Drejervej afventer med spænding om Arnes Fond endnu en gang bevilliger 
midler til aktiviteter med Den røde Drage.  
Janne fortæller, at Elisabeth fra 1. januar 2019, har skiftet arbejde til en stilling i Foreningen SAVN. 
Janne minder os om invitationen til dragepassertræf 24. januar kl. 16 i værkstedet i Hillerødgade. 
 
Ad 4. Planlægning af generalforsamling 
Generalforsamlingen vil blive indledt med forskellige aktiverende indslag tilrettelagt af dragepasserne. 
Janne koordinerer, og den øvrige bestyrelse glæder sig til endnu en levende og munter generalforsamling. 
Herefter gennemgik vi dagsorden til generalforsamlingen og træf følgende beslutninger: 
1. Dirigent og referent: Ida Marie Tjalve bliver spurgt om hun vil være dirigent. Referent er Dorte. 
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse: Janne har udarbejdet en oversigt over hele årets 
aktiviteter (vedhæftet til bestyrelsen). Med den som udgangspunkt udarbejder Dorte et udkast til skriftlig 
beretning. Janne fremlægger mundtlig beretning på dagen. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse: Se nedenfor pkt.7 
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4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse: 
Bestyrelsen var enige om, at bestyrelsen forslår kontingentet fastsat til 150 kr. for individuelle 
medlemmer og 200 kr. for institutioner. Dorte udarbejder forslag til budget. 
5. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen er enige om, at vi fremlægger et forslag til ændring af 
vedtægernes §9, så antallet af medlemmer i bestyrelsen ændres fra 5 til 7 medlemmer. Dorte udarbejder 
forslaget til udsendelse til medlemmerne. 
6. Valg: I ulige år er formand og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år. Janne og Henning modtager 
genvalg og det håber vi også, at Brian gør. Derudover vil samarbejdspartnere blive spurt om de vil 
indtræde i bestyrelsen, hvis den fremover bliver på 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. Vi 
håber at Irene og Bente tager en runde mere.  
7. Valg af registret eller statsautoriseret revisor og intern kritisk revisor: Der vil blive behov for at 
regnskabet for 2019, bliver revideret af registret eller statsautoriseret revisor, da foreningens indtægter vil 
overstige 150.000 kr. Janne har talt med revisor Connie Thybo, der nu er delvis pensioneret og derfor ikke 
længere statsautoriseret. Jf. vedtægter kan vi dog godt vælge en registret revisor. Kommer vi imidlertid til 
at modtage offentlige puljemidler, så vil kravet være en statsautoriseret revisor. Dorte forslog derfor, at vi 
vælger RIR Revision, som Dorte har positiv erfaringer med, fra bl.a. Socialpolitisk Forening. Dorte spørger. 
Dorte vil snarest muligt udsende et nyhedsbrev til medlemmerne om generalforsamlingen, og senest 4 
uger før (27. februar) udsender Dorte dagsorden, regnskab, forslag til vedtægtsændringer og forslag til 
budget. Disse bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde.  
 
Ad 5. Prioritering og planlægning af aktiviteter for bevilligede midler  
Foreningen har modtaget 30.000 kr. fra Inger Kunst-Hansen Fond, og forhåndstilsagn om en bevilling på 
130.000 kr. fra Roskilde Festival og 25.000 kr. fra Augustinus Fond. Bestyrelsen hilser dette særdeles 
velkommen og glæder sig over, at Dragekompagniet i 2019 kan fortsætte: 

- samarbejdet med kvindekrisecentrene i Helsingør og Holbæk 
- iværksætte aktiviteter i og omkring Roskilde, fx kvindekrisecenter og hjemrejsecenter 
- iværksætte aktiviteter på Bornholm, fx kvindekrisecenter, psykiatrisk center og familieplejen 
- afholde åbent arrangement på Stendertorvet i Roskilde (august / september)  

Dele af midlerne fra Roskilde Festival vil kunne bruges til anskaffelse af dragebil.  
 
Ad 6. Planlægning af aktiviteter for 2019 
Foreningen har stadig Lolland og Falster som et nyt og vigtigt udviklingsområde.  
Derudover talte vi om muligheden for en særligt indsats for eventuelle roma-gadebørn i fx Østre anlæg. 
En havemand fra anlægget har observeret, at der i sommeren 2018 var børn, der sov i buskene. 
Bestyrelsen enige om at drøfte dette område på næste bestyrelsesmøde. Der er åbnet et nyt 
kvindekrisecenter på Amager, LivaShelter med 20 værelser. Det er relevant, at etablere et samarbejde, 
enten med Den røde Drage eller Dragekompagniet. 
I forhold til fondsansøgninger, blev bestyrelsen enige om, at Dorte hurtigst mulig iværksætter ansøgning 
af yderligere midler til anskaffelse af en dragebil.  

Ad 7. Udkast til regnskab for 2018 
Dorte har udarbejdet udkast til regnskab og bestyrelsen er tilfredse med årets resultat,  et overskud på 
4.154 kr. Regnskabet er vedhæftet til bestyrelsen, til godkendelse fra den samlede bestyrelse. Herefter vil 
Dorte sende regnskabet til revision hos intern revisor Hannah Kvetny. 

Ad 8 . Planlægning af næste bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag 19. februar kl. 16 – 18 hos Brian, Hulgaards Plads. 
 
Ad 9. Eventuelt 
Der var ikke noget til dette punkt. 
 
11. januar 2019, Dorte Olsen, referat 


