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Referat fra bestyrelsesmøde 23. januar 2020  
 
Deltagere: Janne Kjærsgaard, Elisabeth Toft Ramussen, Peter Jensen, Henning Nabe-
Nielsen og Dorte Olsen, referent  
Afbud fra: Brian Hansen, Mona Rosenberg og Bente Sivertsen, suppleant og Irene Ditzel, 
suppleant. 
 
Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkende og underskrive referat for mødet 11. september 2019 
3. Kort nyt fra deltagerne i bestyrelsesmødet 
4. Status på økonomi  
5. Status på fundraising 
6. Status på besøg + udviklingsprojekter 
7. Planlægge generalforsamling 
8. Drøfte handleplan for 2020  
9. Deltagelse i Folkemøde med Bornholmerdrage 
10. Åben Drage  
11. Praktisk hjælp til kursusdag 12. februar 
12. Bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen 
13. Eventuelt 

Ad 1. Valg af ordstyrer 
Elisabeth Toft Rasmussen var dirigent ved mødet. Tak til Elisabeth for værtskabet. 
 
Ad 2. Godkende / underskrive referat 
Referatet fra 11. september 2019 blev godkendt og underskrevet, jf. vedtægterne.  

Ad 3. Kort nyt fra deltagene i bestyrelsesmødet 
Dorte fortalte om den nystiftede forening: Socius – tænketank for social bæredygtighed. 
Se mere på www.sociusplatform.dk. Henning fortalte, at der nu er en deltidsansat præst, 
der er tilknyttet børnepsykiatrisk afdeling på Rigshospitalet Glostrup, måske en 
kommende samarbejdspartner. Janne fortalte, at Kirkens Korshær Drejervej i 2020 vil 
satse på at skabe nye samarbejdsprojekter med psykiatriske centre, der har 
børnegrupper. Peter fortalte, at SPUK har udgivet en grønbog (debatbog) om indsatsen i 
forhold dobbeltdiagnoser / mennesker hvis liv er påvirket af både psykiske 
vanskeligheder og problematisk brug af rusmidler. Peter fortalte også om et kommende 
kulturprojekt på Nordbornholm, som vi i Dragekompagniet skal holde øje med. Elisabeth 
fortalte om 15 organisationer, der er gået sammen om projekter målrettet ”børn som 
pårørende”, som Dragekompagniet også skal holde øje med.  
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Ad.4. Status på økonomi 
Dorte Olsen havde netop afsluttet bogføring af regnskabet for 2019. Årets resultat er 
190.000 kr. Dette skyldes bl.a. at der endnu er en række udgifter til anlæg af Den 
bornholmske Drage, der ikke er afviklet samt at der ikke har været lige så mange besøg 
som vi havde håbet. Dorte sender nu regnskabet til revisor til udarbejdelse af årsrapport. 

Ad. 5. Status på fundraising 
Der er forsat en række ansøgninger om midler til besøg, som er under sagsbehandling i 
fondene. Se mere punkt. 8. 

Ad. 6. Status over besøg og udviklingsprojekter 
Dragekompagniet har afviklet 20 besøg i 2019 og Janne og de øvrige 1. dragepassere er 
i fuldt arbejde med at planlægge besøg i foråret 2020. 
Der er 2 udviklingsprojekter i gang. Maleprojektet vil bestyrelsen blive præsenteret for ved 
næste bestyrelsesmøde på den bemandede legeplads på Hulgårds Plads. Projekt med 
vævning og Amager Bibliotek er under udarbejdelse. 

Ad. 7. Planlægge generalforsamling 
Det blev besluttet at Dragekompagniet afholder generalforsamling 22. april 2020 kl. 17 – 
20 
Sted, aktiviteter mm tilrettelægges på næste bestyrelsesmøde. 

Ad 8. Handleplan 
Bestyrelsen tog hul på debatten om handleplan for 2020 og der er enighed om, at én af 
hovedprioriteterne, udover besøg hos børn, skal være at uddanne, udvikle og rekruttere 
nye dragepassere. Det skal samtidig prioriteres, at det ikke Janne, der er hovedansvarlig 
for opgaven. Bestyrelsen bør også arbejde på at 1. dragepasserne byder ind på denne 
opgave, ligesom flere bestyrelsesmedlemmer måske kan lægge ressourcer i opgaven. 
Det blev aftalt, at Elisabeth og Dorte allerede nu går i gang med fundraising målrettet til 
uddannelse og udvikling. 
 
Dragepassere har udtrykt ønske om at Dragekompagniet køber eller leaser en varevogn 
for at afprøve, om/hvordan det kan lade sig gøre at have en Dragebil i fællesskab. Kan 
det overhovedet lade sig gøre, at deles om en bil og materialer. Dette kunne evt. 
afprøves over 2 måneder i maj og juni 2020. Langtidsleje / leasing er en betydelig 
omkostning, så der er behov for at undersøge priser. Peter vil derfor kontakte Lej et lig, 
for at høre om Dragekompagniet kan få en fordelagtig lejeaftale, hvor vi måske også 
kunne få lov til at male en drage på siden – uden ekstra omkostninger. 
 
Dragepasserne har også talt om, at det er svært at komme ud som Dragekompagniet, 
uden at have noget der repræsentere fællesskabet, som Den røde Drage, der både 
signaler aktiviteten, genkendelighed og dragepassersammenholdet. Dette er da netop 
også baggrunden for ansøgninger om en dragebil, som er: 

• at få et tydeligt og synligt fysisk udtryk, som børn og voksne kan genkende 
Dragekompagniet på 

• at være udstyret så der kan tilrettelægges aktiviteter omkring vognen (borde, stole, 
markise) 

• at fungere som dragepassernes fælles værksted til udvikling af alt hvad der kan 
bruges i forbindelse med besøg  
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Bestyrelsen har tidligere drøftet om der kunne finde en erstatning for en synlig dragebil, 
uden at det er lykkes at lægge et Columbusæg. Peter nævner, at vi bør overveje om vi 
skal entrere med en konsulent om dette. 
 
Bestyrelsen fortsætter drøftelsen om handleplan på næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad 9. Deltagelse i Folkemødet 2020 
Folkemødet afholdes i Allinge på Bornholm i dagene 11. – 14. juni. Det vil være fint, hvis 
vi én af disse dage kunne få lejlighed til at præsentere Den bornholmske Drage sammen 
med de bornholmske dragepassere. Dorte undersøger hos folkemødets sekretariat, om 
der er en mulighed for at Dragen besøger Allingen uden omkostninger – eller for ganske 
få penge. 
 
Ad 10. Åben Drage i Roskilde 
Bestyrelsen havde en drøftelse af formålet med Åben Drage og blev enige om, at det 
væsentligste formål er at præsentere Dragekompagniet i offentligheden, og det i et 
område hvor foreningen har aktiviteter for institutioner. På den baggrund er bestyrelsen 
enige om at holde Åben Drage 2020 på Stortorvet i Roskilde 5. september 2020. 
Formater bliver mindre end på Israels Plads. Det betyder at det overvejende er de 
”lokale” dragepassere, der deltager i og planlægger aktiviteterne. Dorte taler med Sif om 
at booke stadeplads. 

Ad. 11. Praktisk hjælp til kursusdag 12. februar 
Det aftales at Elisabeth, Mona og Dorte deltager som praktisk hjælp på dagen fra kl. 8 – 
20. Elisabeth og Dorte søger for at bestille mad og øvrig forplejning. 
 
Ad. 12. Aftale bestyrelsesmøde frem til generalforsamlingen 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag 26. februar kl. 16 – 18.30 på den bemandede 
legeplads på Hulgårds Plads.  
 
Ad. 13. Eventuelt 
Der var ikke noget til dette punkt. 
 
Referat Dorte Olsen 
30. januar 2020 
 

 


