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Referat fra generalforsamling i Foreningen Dragekompagniet, 
onsdag 27. marts 2019 
 
Der var fremmødt 19 stemmeberettigede medlemmer og 4 gæster. 
Generalforsamlingen blev afholdt i lokalerne hos aktivitetscentret Muhabet. Tak for det! 
 
 
Dagsorden for generalforsamlingen 2019 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse 
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for 2019 til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg: 

- I ulige år: Valg af formand for 2 år  
- i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlem for 2 år (3 hvis vedtægtsændring vedtages) 
- (Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, hvis vedtægtsændringer vedtages) 
- Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år  

7. Valg af registret eller statsautoriseret revisor og intern kritisk revisor 
8. Eventuelt 
 
 
Ad 1. Valg af dirigent og referent 
Elisabeth Toft Rasmussen blev valgt som dirigent og Henning Nabe-Nielsen og Dorte Olsen 
som referenter. 
Dirigenten konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden er sendt til alle 
medlemmer pr. mail 11. februar 2018 og dermed indkaldt mere end 4 uger før 
generalforsamlingen, og dermed lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, jf. foreningens 
vedtægter § 6.4. 
Endvidere konstaterede dirigenten, at forslag til dagsorden, regnskab og bestyrelsens 
indkomne forslag til handleplan og vedtægtsændringer, er udsendt til medlemmerne 15. 
marts, og dermed fremsendt senest en uge før generalforsamlingen, jf. 6.8. 
Endelig konstaterede dirigenten at dagsorden var i overensstemmelse med vedtægternes 
bestemmelse, jf. §7, hvorfor forsamlingen godkendte dagsorden. 
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Ad 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 
Generalforsamlingen blev igen i år indledt med en aktiv beretning, hvor deltagerne fik 
mulighed for at tage del i arbejdet med at bygge et smukt landskab og befolke det med 
fantasifulde væsner. Derudover blev deltagerne kyndig vejledt af William Frohn, der med idé 
og materialer stod for det fineste papirklip.  
 
I én helt særlig udgave fremviste vi, på en smuk gul væg, den film der er blevet fremstillet 
efter det åbne arrangement i september 2018. Der var klapsalver og roser til Alice 
Bonnichsen Ægir Grafik & Journalistik, der står bag filmen. 
 
Mens vi spiste den lækre mad, som Muhabet havde lavet til os, fortalte Janne Kjærsgaard det 
gribende eventyr om Den røde Drage. 
 
Bestyrelsen havde udarbejdet en skriftlig beretning som var sendt til medlemmerne 15. 
februar og desuden blev omdelt på generalforsamlingen og fremlagt af Janne Kjærsgaard. 
Beretningen er optrykt nedenfor på side 5. 
 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning. 
 
 
Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse 
Dorte Olsen, kasserer, fremlagde bestyrelsens regnskab, var udsendt til medlemmerne og 
revideret af intern kritisk revisor Hannah Kvetny.  
 
Årsrapporten / regnskab for 2018 bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside. 
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
 
 
Ad. 4.Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende 
år til godkendelse 
Dorte Olsen fremlagde bestyrelsen forslag til budget, der var udsendt til medlemmerne 
sammen med indkaldelsen. 
 
Bestyrelsen indstiller at kontingentet uændret er 150 kr. for individuelle medlemmer og 200 kr. 
for institutioner. 
 
Se budgettet nedenfor side 9. 
 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til kontingent og budget. 
 
 
Ad. 5. Indkomne forslag 
Bestyrelsen fremsatte et forslag om at ændre vedtægtens § 9.2. således, at bestyrelsen 
fremover består af 7 medlemmer.  
Forslaget til denne ændring af vedtægterne og konsekvensrettelser blev enstemmigt vedtaget 
af generalforsamlingen. 
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Bestyrelsen fremlagde et forslag til handleplan for 2019 om, at foreningen gennem året skal 
arbejde med følgende aktiviteter: 

• Fastholde og etablere nye kontakter til samarbejdspartnere og tilbyde besøg	
• Rekruttere, oplære og efteruddanne dragepassere 
• Aktiviteter for medlemmer, samarbejdspartnere og offentligheden	
• Søge midler hos fonde til afholdelse af Dragekompagnibesøg og dragevogne	
• Evaluere aktiviteterne.	

	
Generalforsamlingen tilkendegav opbakning til handleplanen. Hele handleplanen er optrykt 
nedenfor på side 8. 

Der var ikke indkommet yderligere forslag. 
 
 
Ad. 6. Valg 
Janne Kjærsgaard genopstillede som formand og blev valgt med akklamation. 
 
Brian Hansen og Henning Nabe-Nielsen genopstillede til valg til bestyrelsen, og sammen med 
nyvalg af Peter Jensen, blev de 3 valgt til bestyrelsen for en periode af 2 år. 
 
Mona Rosenberg blev valgt til bestyrelsen for en periode på 1. år. 
 
Bente Sivertsen og Irene Ditzel blev genvalgt som suppleanter for 1 år. 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Dorte Olsen som 
kasserer. 
 
Bestyrelsen består således af: 
Formand Janne Kjærsgaard, næstformand Elisabeth Toft Rasmussen, kasserer Dorte Olsen, 
Brian Hansen, Henning Nabe-Nielsen, Peter Jensen og Mona Rosenberg, og suppleanterne 
Bente Sivertsen og Irene Ditzel. 
 
Ad 7. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor og intern kritisk revisor 
Vedtægtens § 12.2. bestemmer, at foreningens regnskab skal eksternt revideres af registret 
eller statsautoriseret revisor, når indtægterne overstiger 150.000 kr. Da foreningen allerede 
nu har modtaget 225.000 kr. i fondsmidler, vil regnskabet for 2019 skulle revideres af registret 
eller statsautoriseret revisor. 
 
Bestyrelsen forslår RIR Revision, ved Torben Tranekær Poulsen, som blev valgt af 
generalforsamlingen. (Skifter navn til Bierholm 1. maj 2019) 
 
Ud over ekstern revisor, der har til opgave at sikre at foreningens årsregnskab bliver fremlagt 
i overensstemmelse med gældende lov og regnskabspraksis, skal generalforsamlingen vælge 
en intern kritisk revisor. Denne er med til at sikre, at foreningen drives efter det budget, som 
generalforsamlingen beslutter samt at det regnskab, der forelægges generalforsamlingen er i 
overensstemmelse hermed. 
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Lole Møller stillede op som intern kritisk revisor og blev valgt af generalforsamlingen. 
 
Ad. 8. Eventuelt 
Der blev stillet forslag om oprettelse af ad hoc arbejdsgrupper til afgrænsede opgaver. Dem, 
der ikke har mulighed for at binde sig til længere forløb, vil på den måde kunne yde et bidrag.  
 
På spørgsmål om fastere planlægning af Dragekompagniets aktiviteter blev det understreget, 
at det er vigtigt, at Dragekompagniet er åbent for spontane initiativer. 
 
 
 
København 28. marts 2019 
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Beretning 2018 - 2019 
Dragekompagniet har nu eksisteret i 2 år og er godt i gang med 
foreningens væsentligste aktivitet: at besøge børn, der af 
forskellige grunde befinder sig i belastende sammenhænge. Med 
to fondsbevillinger, én fra 2017 og én fra begyndelsen af 2018, 
har foreningen indtil nu gennemført 8 besøg og flere er planlagt 
for disse bevillinger. Gennem målrettede og særligt tilrettelagte 
aktiviteter har dragepasserne i samarbejde med besøgsstederne 
skabt et frirum for børn på to kvindekrisecentre på Sjælland, samt 

et asylcenter og en modtageklasse på Bornholm. Samarbejdet med kvindekrisecentrene 
fortsætter i 2019, mens asylcenteret på Bornholm blev lukket sensommeren 2018. 
	
Munter generalforsamling 2018 
Foreningen Dragekompagniet tog hul på vores andet foreningssår med en særdeles levendegjort 
fremstilling af det første års beretning. Gennem forskellige magiske universer viste dragepasserne nogle 
af de aktiviteter, som de tilbyder under besøgene hos børnene. Dragepasser Ida Marie Tjallve ledte os 
muntert og akkompagneret med sang, gennem den formelle generalforsamling og de der hang ud, fik 
bagefter en lille særforestilling – kun for voksne. Se fotoserien fra generalforsamlingen på 
www.dragekompagniet.dk/ om os / generalforsamling. 
 
Bestyrelsen	
Er sammensat af formand Janne Kjærsgaard, næstformand, Elisabeth Toft Rasmussen, 
Henning Nabe-Nielsen, Brian Hansen og kasserer Dorte Olsen samt Irene Ditzel og Bente 
Sivertsen som suppleanter. Hannah Kvetny er tilknyttet som intern revisor. Bestyrelsen har 
holdt 6 møder siden seneste generalforsamling. Suppleanterne har deltaget aktivt ved alle 
møderne. Bestyrelsens hovedaktivitet har været at udfolde den handlingsplan som 
generalforsamlingen i 2018 vedtog. 
 
Dragepasserne	
Dragepasserne er helt afgørende for, at Dragekompagniet kan udvikle og gennemføre 
aktiviteter. Dragepasserne er bl.a. billedkunstnere, musikere, skuespillere, kunsthåndværkere, 
der har solide erfaringer med udsatte børn og med at skabe ro, intensitet og glæde i nærvær. 
De dragepassere, der for tiden er tilknyttet Dragekompagniet er Astrid Kjær Jensen, Birgit 
Rastrup Larsen, Gitte Pørksen, Harald Stoltenberg, Ida Marie Tjalve, Irene Ditzel, Janne 
Kjærsgaard, Joe Hansen, Karina Nielsen, Merethe Schmidt, Sif Jessen Hymøller, Tabitha 
Larsen Jespersen og William Frohn. Læs mere om de enkelte dragepasserne på 
www.dragekompagniet.dk/ Dragepassere	
 
Samarbejdspartnere	
Dragekompagniets vigtige samarbejdspartnere er Den røde Drage og Kirkens Korshær 
Drejervej. Foreningen Dragekompagniet arbejder tæt sammen med disse om at videreudvikle 
og yderligere udbrede de metoder, der er udviklet i og omkring Den Røde Drage. 
Dragekompagniet  har derudover samarbejde med Landsorganisationen af kvindekrisecentre 
(LOKK) og et veletableret  samarbejde med to kvindekrisecentre på Sjælland. Som nævnt 
lukkede asylcentret på Bornholm. Vi har derfor igangsat aktiviteter for at etablere nye 
samarbejder på Bornholm. Der er ligeledes taget initiativ til at etablere samarbejde med 
institutioner i og omkring Roskilde. 
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Mobilt kulturværksted Den bornholmske drage 
Dragekompagniet har fået tilbudt at købe en campingvogn, der kan hvile i Brændegårdshaven 
på Bornholm og blive taget med rundt til dragekompagnibesøg af de 3 lokale dragepassere. Vi 
har  modtaget 50. 000 kr. i støtte fra Nordea-fondens lokalpulje til dette projekt. Derudover har 
vi søgt en række lokale fonde om midler. Støtten vil blive brugt til at købe og dekorere vognen 
med bornholmske drager og indrette den til omrejsende kulturværksted. 
 
Mulighed for nyt samarbejde i Roskilde 
To af foreningens dragepassere bor i og omkring Roskilde. Her er de bl.a. aktive med kulturelle 
og sociale tilbud til børn og del af et kunstnerfællesskab. Gennem dette fællesskab blev 
foreningen opmærksomme på, at Roskilde Festival, som i de seneste bevillinger har fokus på 
udsatte børn. Efter en flot bevilling på 130.000 kr. har vi iværksat en indsats for at etablere 
samarbejde og besøg i området.  
 
Offentligt arrangement 
I samarbejde med Den røde Drage og Kirkens Korshær Drejervej havde Foreningen Dragekompagniet 
et spændende og velbesøgt åbent arrangement på Israels Plads lørdag 8. september. Her mødte børn 
og voksne Dragekompagniet, Den røde Drage og dragepassere i en masse livlige lege og aktiviteter, 
der bød på sang og eventyr, skyggeteater, dansedukker af avispapir, masker af paptallerkner, 
dukketeater med kartofler og peanuts, tegnekonkurrence, jonglering og drageflyvning. 
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Film om Dragekompagniet 
I forbindelse med arrangementet 8. september havde bestyrelsen indgået aftale med Ægir Grafik & 
Journalistik, ved Alice Bonnichsen, om at lave en film om foreningens metoder og aktiviteter. Den godt 
3 minutter lange film giver et fint indblik i, hvad dragepasserne kan tilbyde børn og unge, og hvad det 
kan betyde med et besøg fra Dragekompagniet. Dragepasserne taler ofte om, at det er svært at 
beskrive, hvad der sker i mødet med børnene. Dette får vi flot beskrevet i filmen. Kig med på 
www.dragekompagniet.dk / forsiden 
	
Sociale medier 
Dragekompagniet har fået sin egen side på facebook, som jo selvfølgelig hedder Foreningen 
Dragekompagniet. Her kan medlemmer og andre interesserede følge med i de vigtigste aktiviteter. Ikke 
mindst filmen om vores arbejde er set af mange og fik rigtig mange velfortjente roser. 
 
Fondsansøgninger 
Fundraising til at kunne gennemføre foreningens aktiviteter, er et vigtigt indsatsområde for bestyrelsen. 
Vi har derfor søgt midler hos en række fonde og legater. Derfor kunne vi i foråret 2018 sige tak til Ole 
Kirks Fond, der har støttede med 50.000 kr.  og i november kunne vi for anden gang sige tak til Inger 
Kunst-Hansen Fond, der støttede os med 30.000 kr. I begyndelsen af 2019 har vi kunne vi sige tak til 
Roskilde Festival, der har støttet med 130.000 kr., til Augustinus Fond, der har støtte med 25.000 kr., 
Nordea-fonden, der har støttet med 50.000 kr. og Jubilæumsfonden af 12/8 1973, der har støttet med 
10.000 kr. 
 
Som vi indledte denne beretning med: Dragekompagniet er godt i gang! 
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Handleplan 2019 
 
Det er bestyrelsens forslag at Foreningen Dragekompagniet i 2019 skal arbejde videre med de 
aktiviteter, der er iværksat gennem det seneste år: 

• Fastholde og etablere nye kontakter til samarbejdspartnere og tilbyde besøg	
• Rekruttere, oplære og efteruddanne dragepassere 
• Aktiviteter for medlemmer, samarbejdspartnere og offentligheden	
• Søge midler hos fonde til afholdelse af Dragekompagnibesøg og dragevogne	
• Evaluere aktiviteterne.	

	
Dragekompagnibesøg og dragepassere 
Foreningen Dragekompagniets vigtigste aktivitet er at tilbyde udsatte børn og unge besøg af 
dragepassere, som gennem aktiviteter kan skabe et frirum fra en belastende hverdag. Derfor skal der 
fortsat arbejdes på at etablere og fastholde samarbejdet med flygtninge - og krisecentre, 
døgninstitutioner og hospitaler. Konkret fortsætter samarbejdet med kvindekrisecentrene i Helsingør og 
Holbæk, og der etableres samarbejder i Storkøbenhavn, Roskildeområdet og på Bornholm. Samtidig 
skal der arbejdes på at udvide, uddanne og efteruddanne kredsen af dragepassere, så kompagniet er 
parat til at iværksætte besøg, også i et bredere geografisk område. Dragepasserne arbejder løbende 
med at samle erfaringer og udvikle nye idéer og aktiviteter. 
  
Aktiviteter for medlemmer, samarbejdspartnere og offentligheden 
Vi foreslår, at foreningen i samarbejde med Den røde Drage igen i 2019 afholder et åbent arrangement, 
hvor børn, medlemmer, andre interesserede og samarbejdspartnerne kan få lejlighed til at møde 
dragepasserne og høre om og se vores vigtige arbejde. 
 
Søge fonde og legater 
Det er helt afgørende, at Dragekompagniet får midler for at kunne besøge børn. Derfor er fundraising 
en central aktivitet i for bestyrelsens  arbejde. Bestyrelsen vil særligt arbejde med at søge fonde til 
besøgsaktiviteter, en bornholmsk drage (campingvogn) og en dragevogn 
 
Evaluering af aktiviteterne 
Efter alle besøg udarbejder dragepasserne en kort rapport, som tilsendes besøgsstedet for at skabe 
fælles grundlag for planlægning af de kommende besøg. Rapporterne danner derudover grundlag for 
en samlet intern evaluering i foreningen, en evaluering der bl.a. bliver brugt i forbindelse med 
dokumentation af vores aktiviteter og fremtidig fundraising. 
 

 
 
 



	 9	

Foreningen Dragekompagniet Budget 2019   

     

  

Regnskab 1.1. - 
31.12.2018 Forslag budget 2019 

  Hele kroner   
Tekst Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter 
Egenkapital overføres fra 2018     47.238   
Kontingent individuelle 
medlemmer 5.100   6.000   
Kontingent institutioner 400   1.200   
Medfinansiering besøg 3.000   8.000   
Fonde og legater 80.000   300.000   
Salg 40   200   
Aktiviteter for børn i udsatte 
situationer   -65.887   -225.000 
Offentligt arrangement   -11.580   -15.000 
Etablering af drageværksted 
(campingvogn) Bornholm   0   -100.000 
Hjemmeside   -759   -1.000 
Netbank Arbejdernes 
Landsbank   -153   -200 
Øvrige administration   -412   -1.000 
Bestyrelsesmøder og 
generalforsamling   -1.845   -2.000 
Revision   0   -10.000 
Diverse udgifter (PR)    -3.750   -5.000 
I alt  88.540 -84.386 362.638 -359.200 
Resultat 4.154   3.438   

 


