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Referat fra bestyrelsesmøde 11. september 2019 
 
Deltagere: Janne Kjærsgaard, Peter Jensen, Henning Nabe-Nielsen, Irene Ditzel, 
suppleant og Dorte Olsen, referent (til og med punkt 5 og resten Janne Kjærgaard. 
Afbud fra: Elisabeth Toft Rasmussen, Brian Hansen, Mona Rosenberg og Bente 
Sivertsen, suppleant. 
 
Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Godkende / underskrive referat fra mødet 24. juni 2019 
3. Økonomisk status og medlemsstatus 
4. Opsamling på arbejdsgruppe om uddannelse af dragepassere 
5. Planlægning og tilrettelæggelse af bestyrelsestemadag om målgrupper 
6. Status over besøgssteder og samarbejdspartnere 
7. Planlægning af åben drage 2020 
8. Kort nyt fra deltagene i bestyrelsesmødet 
9. Eventuelt 

 
Ad 1. Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer Henning Nabe-Nielsen og referenter Dorte Olsen (punkt 1-5) og Janne 
Kjærsgaard (punkt 6-8). 
 
Ad 2. Godkende / underskrive referat 
Referatet fra  24. juni 2019 blev godkendt og underskrevet, jf. vedtægterne.  
 
Ad.2. Økonomisk status og medlemsstatus 
Dorte Olsen fortalte, at økonomien er stabil. Indtægterne for 2019 – fondsbevillinger og 
kontingentindtægter er i overensstemmelse med budgettet for 2019, og udgifterne 
overstiger ikke budgettet. Derfor er der ikke grundlag for at revidere budgettet. Efter en 
venlig runde med erindringer, er har foreningen nu 44 individuelle medlemmer og 2 
institutioner. 
 
Ad. 4. Opsamling på arbejdsgruppe om uddannelse af dragepassere 
Arbejdsgruppen for uddannelse af dragepassere har afholdt to møder. På baggrund af 
Janne Kjærsgaards vurdering af dragepassernes erfaringer med Dragekompagniet 
metoder, er dragepasserne inddelt i 3 grupper. Første dragepassere, der kan påtage sig 
at være ansvarlig for et besøg, herunder bl.a. kontakt med institutionen, faglig og 
kunstnerisk  tilrettelæggelse, koordinering med meddragepasser og evaluering med 
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institutionen. Anden dragepassere, der kan påtage sig at være med på besøg og er 
trænet i metoder. Tredje dragepassere, der under træning i metoderne. Endelige er der 
en gruppe, som står til rådighed, hvis der opstår akut behov for en dragepasser. 
Efterhånden som de enkelte dragepassere får erfaringer, rykker de til andre grupper.  
 
Arbejdsgruppen er blevet enige om, at der er brug for en temadag for  1., 2. og 3. 
dragepasserne. I alt 20 dragepassere.  
Derfor er der planlagt en temadag 12. februar 2020, som forhåbentlig kan afholdes hos 
Kirkens Korshær Drejervej. 
Temaerne for denne dag er: 

• Sociale fællesskaber – samarbejde mellem dragepasserne (møde hinandens 
faglige kompetencer) 

• Etik og moral – institutionerne værdier og dragepassernes værdier 
• Udvikling af små forestillinger/fortællinger/fremstillinger for dragepasserne 

enkeltvis 
Underviser er bl.a. første dragepassere. Derudover vil Janne i planlægning af dagen 
vurdere, om der er bestyrelsesmedlemmer, der også kan inddrages som undervisere. 
 
Bestyrelsen besluttede at omkostninger for temadagen, kan dækkes af bevillingen fra 
Roskilde Festival. Budgettet for dagen er 30.000 kr.: 20.000 kr. til honorarer og 10.000 kr. 
til øvrige udgifter. 
Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesmedlemmer alene deltager på temadagen, hvis de 
har en funktion. Der bliver i hvert fald brug for én, der vil påtage sig det praktiske arbejde; 
mad, drikke og opvask. 
 
Der er også behov for temaer om: 

• Organisering – herunder hvordan besøgene koordineres og tilrettelægges mellem 
1. og 2. dragepasser 

• Kendskab til besøgsstederne. 
Disse temaer vil senere blive tilrettelagt som fyraftensmøder. 
 
Ad. 5. Planlægning og tilrettelæggelse af bestyrelsestemadag 
En drøftelse blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer bekræfter, at der er behov 
for en drøftelse af målgrupper og mål for Dragekompagniets virke. Herunder fx hvad vi 
definere som udsatte sammenhænge. 
Vi blev derfor enige om at afholde er særligt temabestyrelsesmøde sidst i november. 
Dragepasserne vil blive opfordret til at deltage i mødet, hvis de har mulighed for det. Der 
vil blive lavet en doodle med bestyrelsen. 

Ad. 6. Status over besøgssteder og samarbejdspartnere 
Vi har indtil nu aflagt  / aflægger besøg følgende steder, med foreløbig følgende 
dragepasserbesætning: 
Krisecentret Svendebjerggaard, Hvidovre (Karina og Janne) 
Krisecentret Hellerup (Astrid og Janne) 
Krisecenter Røntofte, Helsingør (Irene og Karina) 
Krisecenter Medusa, Holbæk (Karina og Birgit) 
Trampolinhuset/Sjælsmark-børn (Irene, Tabitha og Birgit) 
Krisecenter Roskilde (Sif og Astrid) 
Æblehaven, Roskilde (Sif, William og Astrid) 
Krisecenter Frederiksværk (Janne og Birgit) 
Krisecenter Hillerød (Irene og Janne) 
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Krisecenter Borup/Herfølge (Sif og Janne) 
Krisecenter Ringsted (Astrid og Janne) 

 
Ad 7. Planlægning af åben drage 2020 
Vi vil gerne holde Åben Drage 2020 på Stortorvet i Roskilde, skal være ude i god tid med 
at booke os ind og undersøge, hvornår der foregår andre større begivenheder på torvet. 
Forslag til datoer 5. eller 12. september 2020. 
 
Ad 8. Kort nyt fra deltagene i bestyrelsesmødet 
Kort snak, bl.a. om Eksistenslaboratorierne, som præsterne afholder for medarbejdere 
på Rigshospitalet. Her kan vi hente inspiration og måske undervisning til dragepassernes 
uddannelsespunkt om etik og moral. 

Ad. 9. Eventuelt 
Temabestyrelsesmøde og næste ordinære møde bliver planlagt med doodle. Det bliver i 
henholdsvis uge 48 og uge 3. 
 
24. september 2019 
Referat Dorte Olsen og Janne Kjærsgaard 


