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Referat fra bestyrelsesmøde 28. februar 2019 
 
Deltagere: Janne Kjærsgaard, Henning Nabe-Nielsen, Elisabeth Toft Rasmussen, Brian 
Hansen, Bente Sivertsen, suppleant og Dorte Olsen, referat. 
Afbud fra: Irene Ditzel, suppleant 
 
Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Godkende / underskrive referat og regnskab 
3. Kort runde med sidste nyt fra medlemmer i bestyrelsen 
4. Status på medlemmer 
5. Praktisk planlægning af generalforsamling 
6. Teknisk planlægning af generalforsamling 
7. Administrative initiativer i forhold til persondataforordningen 
8. Planlægning af aktiviteter for 2019  
9. Forslag og idéer og andre kommentarer 
10. Eventuelt 

Ad 1. Valg af ordstyrer og referent 
Elisabeth Toft Rasmussen var ordstyrer og Dorte Olsen referent. 
 
Ad 2. Godkende / underskrive referat – underskrive Årsrapport 2018 
Referatet fra 10. januar blev godkendt og underskrevet, jf. vedtægterne. Desuden 
underskrev bestyrelsen regnskabet, der er blev godkendt på bestyrelsesmøde 10. januar 
og er revideret af intern revisor Hannah Kvetny. 
 
Ad 3. Kort runde med sidste nyt fra bestyrelsen 
Elisabeth, der nu er sekretariatsleder i foreningen SAVN, har etableret et samarbejde 
med SAVN og Dragekompagniet / Den røde Drage om såkaldte weekendophold for 
familier til indsatte. Projektet er i første omgang vidensdeling. 
Brian fortalte, at de bemandende legepladser i Københavns Kommune var indstillet til at 
lukke i forbindelse med besparelser i Teknik- og miljøforvaltningen. Både forældrestøtte – 
6.000 underskrivere og politisk støtte, sikrede at de bemandende legepladser ikke bliver 
lukket. Til gengæld har Brian flyttet rundt på lønudgifter, så legepladsen på Hulgårds 
Plads nu har åbent alle ugens 7 dage. 
Henning nævnte muligheden for samarbejde med det udgående børnepalliative team og 
børnehospice Sankt Lukas.  
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Ad 4. Status på medlemmer 
Foreningen har dags dato 38 individuelle medlemmer og 2 institutioner. På samme tid i 
2018 havde foreningen 45 individuelle medlemmer og 1 institutionen. 
 
Ad 5. Praktisk planlægning af generalforsamling 
Generalforsamlingen er flyttet til Muhabet, der har nogle dejlige lokaler, som foreningen 
kan låne. Stor tak fra bestyrelsen til Muhabet. 
 
Vi blev enige om følgende program: 
Kl. 16 – 17  Bestyrelsens mødes og gør lokalerne klar 
Kl. 17 – 18  Aktiviteter med dragepassere 
Kl. 18 – 18.30 Spisning og Janne fortæller Eventyret om Den røde Drage 
Kl. 18.30 – 20 Generalforsamling, der indledes med at vi viser vores film 
Kl. 20  Oprydning ved bestyrelsen. 
 
Det praktiske opgaver er fordelt som følgende: 
Materialer til aktiviteter   Janne (+dragepassere) 
Ansvarlig for mad (max 75 kr. pr mund) Elisabeth 
Købe kaffe, mælk og servietter  Bente 
Købe 6 store vand og medbringe te  Brian 
Købe 4 flasker vin og wienerbrød  Dorte 
Medbringe projekter   Hanne Okwera 
 
Dorte taler med Ida om hvilke sange vi kan synge og trykker disse. Brian tager fotos. 
 
Ad 6. Teknisk planlægning af generalforsamling 
Bestyrelsen gennemgik dagsorden og besluttede følgende: 

• Ida Marie Tjalve foreslås som dirigent og Henning og Dorte som referenter 
• Udkast til skriftlig beretning og handleplan, med ændringer blev godkendt. Sendes 

i ny udgave til bestyrelsen til endelig godkendelse, 
• Udkast til budget og forslag til vedtægtsændringer blev godkendt 
• Janne, og evt. Elisabeth tager kontakt til mulige kandidater til bestyrelsen  
• Dorte tager kontakt til Lole Møller som mulig kandidat til intern kritisk revisor (har 

sagt ja. Vi besluttede på bestyrelsesmødet 10 januar at pege på RIR Revision som 
statsautoriseret revisor. 

• Skriftlig beretning, forslag til budget, forslag til vedtægtsændringer, forslag til 
handleplan og evt. yderligere forslag fra medlemmer (frist 13. marts) bliver udsendt 
til medlemmerne 14. marts.  
 

Ad 7. Administrative initiativer i forhold til persondataforordningen 
Foreningen Dragekompagniet er også omfattet af den nye persondataforordning (GDPR), 
der handler om hvordan vi behandler data og hvordan vi sikker at vi opbevarer disse data 
forsvarligt. Foreningen har to former for data vi skal bevare sikkert 

1. Almindelige persondata for alle medlemmerne: navn, e-mailadresser og for nogle 
telefonnummer 

2. Fortrolige oplysninger for dragepassere: CPR-nummer og bankoplysninger 
Dorte fortalte om hvordan disse oplysninger opbevares forsvarligt i foreningens arkiver. 
Disse foranstaltninger skal foreningen offentliggøre på vores hjemmeside. Dorte og 
Elisabeth tager aktivitet på det. 
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Ad 8. Planlægning af aktiviteter for 2019 
Bestyrelsen besluttede at igangsætte et samarbejde med Den røde Drage / Kirkens 
Korshær Drejevej om to konkrete projekter: 

1. 2 årlige besøg hos Muhabet, hvor Dragekompagniet dækker udgifter til 
dragepasser 2, mens Den røde Drage / Kirkens Korshær Drejevej bidrager med 
udgifter til dragepasser 1, materialer og transport af Den røde Drage 

2. Der etableres kontakt til 3 kvindekrisecentre i Hovedstadsområdet m.h.p. at tilbyde 
2 – 3 besøg om året. Dragekompagniet dækker udgifter til dragepassere, mens 
Den røde Drage / Kirkens Korshær Drejevej bidrager med udgifter til materialer og 
transport af Den røde Drage. 

Derudover er der aktiviteter på Roskildeegnen om samarbejdsaftaler og om konkrete 
aftaler om besøg af Dragekompagniet. 
I forhold til Udrejsecenter Sjælsmark er bestyrelsen enige om, at vi ikke ønsker at lave 
aktiviteter på centrets område. I stedet for, vil Dorte undersøge hvilke institutioner, der er i 
området, som vi eventuelt låne / samarbejde med om et arrangement. Herefter vil vi 
overveje at arrangere aktiviteter for en afgrænset børnegruppe og sørge for at tranportere 
dem fra Sjælsmark til et egnet lokale. Elisabeth taler med Røde Kors for at få et overblik 
over den børnegrupper, der for tiden er på centret. 
 
Ad 9. Forslag, Ideer og andre kommentarer 
Bestyrelsen er fuldt af idéer, som der ikke blev tid til at drøfte på dette møde. 
 
Ad 10. Eventuelt 
Der var ikke noget til dette punkt. 
 
1. marts 2019, Dorte Olsen, referat 


