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Referat fra bestyrelsesmøde 14. maj 2019 
 
Deltagere: Janne Kjærsgaard, Henning Nabe-Nielsen, Elisabeth Toft Rasmussen 
(delvist), Mona Rosenberg, Peter Jensen, Bente Sivertsen, suppleant og Dorte Olsen, 
referat. 
Afbud fra: Brian Hansen og Irene Ditzel, suppleant 
 
Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Godkende / underskrive referat fra mødet 28. februar 2019 
3. Præsentation af medlemmerne i bestyrelsen 
4. Orientering om status for økonomi og fundraising 
5. Status over besøgssteder og samarbejdspartnere 
6. Prioritering og planlægning af aktiviteter for bevilligede midler 
7. Planlægning af åben drage 2019   
8. Oplæring af og uddelegering af opgaver til dragepassere 
9. Strategi for bestyrelsens arbejde i det kommende år 
10. Planlægning af næste års bestyrelsesmøder 
11. Eventuelt 

 
Ad 1. Valg af ordstyrer og referent 
Henning Nabe-Nielsen var ordstyrer og Dorte Olsen referent. 
 
Ad 2. Godkende / underskrive referat – underskrive Årsrapport 2018 
Referatet fra 28. februar blev godkendt og underskrevet, jf. vedtægterne.  
 
Ad 3. Præsentation af medlemmer af bestyrelsen 
Bestyrelsen blev ved generalforsamlingen udvidet med to medlemmer: Peter Jensen, 
SPUK og Mona Rosenberg, Muhabet. Derfor var der en grundig præsentation af 
bestyrelsen. Det vil ikke blive refereret her. Opsummerende kan dog nævnes, at 
bestyrelsen er blevet yderligere styrket med fx kompetencer i forhold til projektstyring, 
evaluering, ledelsesredskaber og fundraising. 
 
Ad 4. Orientering om status på økonomi og fundraising 
Dorte Olsen redegjorde for den økonomiske status, herunder at foreningen i 2019 har 
modtaget 240.000 kr. i støtte fra fonde, heraf 55.000 kr. som er øremærket til Den 
bornholmske Drage.  
Vi afventer bl.a. stadig svar på ansøgninger, herunder Trygfondens regionalpulje, som er 
ansøgt om støtte til en dragebil. 
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Ad 5. Status over besøgssteder og samarbejdspartnere. 
Janne Kjærsgaard og Roskilde-fronten ved Sif Jessen Hymøller og Astrid Kjær Jensen 
har i den seneste måned haft fokus på at etablere nye samarbejdspartnere. Der er derfor 
allerede nu lavet aftaler om besøg hos nye samarbejdspartnere. Både i regi af 
Dragekompagniet (i Roskilde og Nordsjælland) og i regi af samarbejde mellem 
Dragekompagniet og Den røde Drage (omegnen af Københavns Kommune). Janne og 
Dorte deltager i 22. maj i et fællesmøde på Bornholm, hvor det vil blive drøftet hvilke 
samarbejdspartnere, vi vil forsøge at etablere der.  
Den bornholmske Drage er indkøbt og vil i de kommende måneder bliver forvandlet fra 
almindelig campingvogn til en magisk drage. 
 
Ad 6. Prioritering og planlægning af aktiviteter for de bevilligede midler 
Dragekompagniet råder på nuværende tidspunkt over 185.000 kr. til aktiviteter for børn 
og / eller tilskud til dragevogn. Ved gennemgang af tidligere aktiviteter er det fastslået, at 
et dragebesøg koster mellem 4.000 og 7.000 kr. afhængig af om institutionerne bidrager 
med egenbetaling, geografisk sted og om tidligere besøg. Derfor er det hensigtsmæssigt, 
at der afsættes 8.000 kr. pr besøg (inkl. udviklingsomkostninger).  
Bestyrelsen besluttede af reservere 50.000 kr. til dragevogn og afsætte 135.000 kr. til 
besøg.  
Samtidig lægger bestyrelsen et optimistisk skøn i forhold til yderligere fundraising, 
således, at der afsættes 160.000 kr. til 20 besøg i 2019.  
Det betyder, at de fleste af vores nye samarbejdspartnere vil kunne få i hvert fald ét 
besøg i 2019, og de fleste også 2 besøg. 
Bestyrelsen er desuden enige om, at Janne Kjærsgaard skal aflønnes for de 
arbejdsopgaver, Janne udfører for Dragekompagniet, fx arbejdet med at etablere 
samarbejde og besøg hos samarbejdspartnere. (Se desuden punkt 8).  
Dette er nødvendige omkostninger for en nyetableret og ekspanderende forening. 
 
Ad 7. Planlægning af Åben Drage 
Sif Jessen Hymøller og Dorte Olsen har ansøgt Roskilde Kommune om at 
Dragekompagniet får en plads på Stændertorvet i Roskilde lørdag 24. august 2019 fra 
kl. 10 – 14. 
Bestyrelsen er enige om, at alle dragepassere tilbydes at deltage og på skifte 
gennemføre aktiviteter ved en antal borde. Dragepasserne tilbydes honorar på 1.000 kr. 
for deltagelse. På baggrund af erfaringerne fra sidste års Åbne Drage, er vi enige om, at 
der skal være aktiviteter ved alle bordene hele tiden. Ved eventuelle skift af aktiviteter, så 
bliver det på de eksisterende borde. 
Bestyrelsen tilrettelægger aktiviteterne på Åben Drage på næste bestyrelsesmøde. 

Ad 8. Oplæring af og uddelegering af opgaver til dragepassere 
I forbindelse med de betydelige udvidede aktiviteter, er det blevet endnu tydeligere, at der 
er et omfattende behov for at uddanne og uddelegere opgaver til de dragepassere, og et 
behov for at oplære og uddanne nye dragepassere.  
Bestyrelsen er enige om, at det overvejende er Janne Kjærsgaard, der vil være ansvarlig 
for denne proces. Der nedsættes desuden en arbejdsgruppe, til at se på oplæring / 
videreuddannelse af dragepassere. Se mere punkt 9. 
Janne vil blive suppeleret af Peter Jensen fra bestyrelsen, med værktøjer til ledelse og 
uddelegering og Ellen Nielsen (medlem af foreningen) til evaluering og opsamling af 
aktiviteter. 
Bestyrelsen er enige om at Janne modtager honorar for arbejdet med oplæring og 
uddelegering (se også punkt 6) 
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Ad 9. Strategi for bestyrelsens arbejde i det kommende år. 
Bestyrelsen er enige om, at der foreløbig etableres to arbejdsgrupper hvor medlemmer af 
bestyrelsen og foreningen indgår aktivt: 
1. Arbejdsgruppe for oplæring og videreuddannelse af dragepassere: Janne Kjærsgaard, 
Mona Rosenberg, Peter Jensen og Elisabeth Toft Rasmussen – afholder møde 6. august 
kl. 17 på Rigshospitalet 
2) Arbejdsgruppe for fundraising: Ida Tjalve, Elisabeth Toft Rasmussen og Dorte Olsen – 
afholder møde 28. maj kl. 11, hos Dorte. 
Gruppe 1 koordinere med gruppe 2, hvis der beskrives et behov for at søge fondsmidler 
til oplæring og videreuddannelse af dragepassere. 
 
Ad 10. Planlægning af næste års bestyrelsesmøder 
Der er foreløbig aftalt tre bestyrelsesmøde i 2019/20 

1. Mandag 24. juni kl. 16 – 18, hos SPUK, Birkedommervej 31, 1. NV 
2. Onsdag 11. september kl. 16 -18, Præstens kontor, Rigshospitalet 
3. Torsdag 9. januar kl. 16 – 18, Janne værksted, Hillerødgade 85. 

 
Ad. 11. Eventuelt 
Der var ikke noget til dette punkt. 
 
19. maj 2019, Dorte Olsen, referat https://dragekompagniet.dk/?page_id=61 
 


