
 

 
Foreningen Dragekompagniet, c/o Heksen Børne- og dukketeater, Hillerødgade 85, 2200 København N 
post@dragekompagniet.dk - www.dragekompagniet.dk - CVR 38408038 - Arbejdernes Landsbank 5301 0266594 

 
   
 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 24. juni 2019 
 
Deltagere: Janne Kjærsgaard, Elisabeth Toft Rasmussen, Mona Rosenberg, Peter 
Jensen, Bente Sivertsen, suppleant og Dorte Olsen, referent. 
Afbud fra: Brian Hansen, Henning Nabe-Nielsen og Irene Ditzel, suppleant 
 
Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Godkende / underskrive referat fra mødet 14. maj 2019 
3. Kort nyt fra deltagerne i bestyrelsesmødet 
4. Økonomisk status og medlemsstatus 
5. Status over besøgssteder og samarbejdspartnere 
6. Planlægning af åben drage 2019   
7. Persondataforordningen, vedtagelse af privatlivspolitik og fortegnelse 
8. Eventuelt 

 
Ad 1. Valg af ordstyrer og referent 
Peter Jensen var ordstyrer og Dorte Olsen referent. 
 
Ad 2. Godkende / underskrive referat  
Referatet fra 14. maj 2019 blev godkendt og underskrevet, jf. vedtægterne.  
 
Ad 3. Kort nyt fra deltagerne i bestyrelsesmødet 
Janne fortalte, at Den røde Drage har fornyet samarbejdet med Kriminalforsorgen og skal 
derfor besøge mindst 2 fængsler i 2019. 
Elisabeth fortalte, at brugere af foreningen SAVN har spurgt til muligheden for at få et 
enkeltstående besøg af Dragekompagniet, fx i forbindelse med et weekendarrangement. 
Dette vil bestyrelsen drøfte på et senere tidspunkt (se punkt 5). 
Elisabeth fortalte også, at hun er blevet opmærksom på, at grupper af fattige enlige 
mødre og deres børn, bor permanent på campingpladser, mens de er tilmeldt på 
proforma adresser. På en campingplads bor 37 familier, og i hvert fald mindst en familie, 
har børn der ikke kommer i skole. Bestyrelsen er enige om, at vi følger udviklingen 
Mona fortalte, at Muhabet nu er klar til at sende en ny ansøgning, om at forsætte og 
videreudvikle projektet med sårbare fædre. Der er nu knyttet forskning til projektet. 
Peter – og Elisabeth har været på Folkemøde 2019, og bestyrelsen er enige om, at det vil 
være relevant at præsentere Dragekompagniet og Den bornholmske Drage på næste års 
folkemøde. Kirkens Korshær ønsker også, at Den røde Drage deltager.  
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Ad 4. Økonomisk status og medlemsstatus 
Dorte fortalte, at økonomien er tilfredsstillende. Der er kommet yderligere en bevilling til 
Den bornholmske Drage, som nu er i gang med at blive dekoreret.  
Desværre har vi fået afslag på vores ansøgning om en dragevogn hos Trygfonden. Derfor 
vil vi nu udarbejde en forhåndsansøgning til OAK Fundaising. 
Indtil nu har godt halvdelen af medlemmer fornyet deres kontingent og Dorte er 
optimistisk i forhold til at den sidste halvdel betaler, efter et par kærlige rykke-runder. 
Bestyrelsen talte om, at det vil være hensigtsmæssigt, at kontingentet bliver opkrævet for 
et kalenderår. Selv om det ikke har været praktisere, så står det allerede i vores 
vedtægter, så det vil blive effektueret fra 1. januar 2020. Hvis vi generalforsamling i 2020 
skulle beslutte at ændre kontingentet, vil dette først kunne effektueres fra 1. januar 2021. 
 
Ad 5. Status over besøgssteder og samarbejdspartnere. 
Janne gennemgik status i forhold til etablering af samarbejde og aftaler om besøg. 
Dragekompagniet udvider vores aktiviteter betydeligt, på flere fronter: 

1. Dragekompagniet har etableret samarbejde og aftalt besøg hos Røntofte 
Krisecenter, Medusa Krisecenter, Hillerød Krisecenter, Frederiksværk 
Krisecenter, Roskilde Krisecenter og Trampolinhuset (børn fra Sjælsmark). 

2. I samarbejde med Kirkens Korshær / Den røde Drage er etableret samarbejde og 
aftalt besøg hos Svendebjerggård Krisecenter og Hellerup Krisecenter. 
(Dragekompagniet dækker honorar og Kirkens Korshær dækker øvrige udgifter) 

3. Dragekompagniet har aftalt kontaktbesøg hos Æblehaven, et boligområde i 
Roskilde, Ringsted Krisecenter og Hegnetslund Krisecenter i Borup. 

4. Dragekompagniet på Bornholm arbejder i fuld fart på at få Den bornholmske 
Drage færdig og vil begynde arbejdet med at etablere samarbejdspartnere. 

5. Rigmor Lisbeth Justesen, som er medlem af foreningen er også aktiv i Dansk 
Forening for Osteogenesis Imperfecta (DFOI) (medfødt knogleskørhed), har 
spurgt om det er muligt at få besøg af Dragekompagniet i forbindelse med 
foreningens årsmøde på Bornholm. Bestyrelsen enige om, at Janne og 
dragepasserne på Bornholm, kan aftale nærmere med foreningen. 

6. Bestyrelsen besluttede at forlænge aftale med Kirkens Korshær og Muhabet, 
således at foreningen dækker udgifter til honorar for dragepasser nr. 2 ved endnu 
2 besøg i 2019. 

 
I forbindelse med drøftelsen af dette punkt blev bestyrelsen enige om, at tiden er inde til 
en grundig debat om præcisering af målgruppen og samarbejdspartner, og derigennem 
også udarbejde en strategi for udviklingen af foreningens aktiviteter og deraf følgende 
fundraising. 
Bestyrelsen besluttede derfor, at planlægge et særligt bestyrelsesmøde til denne 
drøftelse.  
Bestyrelsen besluttede, at vi på næste møde skal have et punkt på dagsordenen, hvor vi 
planlægger hvordan vi tilrettelægger debatten. 
 
Ad 6. Planlægning af Åben Drage  
Vi havde planlagt et åben-drage arrangement på Stændertorvet i Roskilde 24. august. 
Samme dag har børnekulturhuset i Roskilde jubilæum og planlagt et større arrangement. 
Bestyrelsen drøftede, om arrangement skulle flyttes til Hulgårds Plads, men var enige 
om, at formentlig vil være vanskeligt, at få et arrangement der, udbredt til hele 
København og omegn. 
Bestyrelsen besluttede derfor, at aflyse Åben Drage for 2019. I stedet for vil de midler, 
der er budgetteret til arrangement blive anvendt i forbindelse med uddannelse og 
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videreudvikling af dragepasserne. 
Derudover besluttede bestyrelse, at der skal arrangeres et mindre arrangement på 
Bornholm, når Den bornholmske Drage er klar til at køre ud på vejene. 
 
Ad 7. Persondataforordningen, vedtagelse af privatlivspolitik og fortegnelse  
Bestyrelsen godkendte det forslag til privatlivspolitik for foreningen, som Dorte havde 
forelagt. Ligeledes godkendte bestyrelsen forslaget om fortegnelse over hvordan vi 
behandler data, som kan fremvise til Datatilsynet, hvis det skulle ønske. 
Begge dokumenter blev underskrevet, og foreningens privatlivspolitik vil blive 
offentliggjort op vores hjemmeside og sendt til medlemmerne. 
 
Ad. 8. Eventuelt 
Næste møde er allerede planlagt til onsdag 11. september kl. 16 -18, på præstens kontor, 
Rigshospitalet. 
 
25. juni 2019 
Referat Dorte Olsen 


