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Referat fra bestyrelsesmøde 8. juni 2020  
 
Deltagere: Janne Kjærsgaard, Elisabeth Toft Ramussen, Henning Nabe-Nielsen, , Irene 
Ditzel og Dorte Olsen, referent  
Afbud fra: Brian Hansen, Peter Jensen og Bente Sivertsen, suppleant. 
 
Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af sidste referat 
3. Kort siden-sidst runde 
4. Planlægning af generalforsamling, tid, sted og indhold/herunder 

bestyrelsesmedlemmer på valg 
5. Planlægning af arbejdet frem til generalforsamling 

- budget 
- igangværende ansøgninger 
- foreløbige aftaler og projekter 
- afklaring af leje af bil (forslag at flytte dette til næste år) 

6. Eventuelt 
  
Ad 1. Valg af ordstyrer 
Henning Nabe-Nielsen var dirigent ved mødet.  
 
Ad 2. Godkende / underskrive referat 
Referatet fra 26. februar 2020 blev godkendt og underskrevet, jf. vedtægterne.  

Ad 3. Kort nyt fra deltagene i bestyrelsesmødet 
Mona Rosenberg udtræder af bestyrelsen pga. mange andre arbejdsopgaver. 
Bestyrelsen takker Mona for indsatsen for Dragekompagniet, og glæder sig til 
samarbejde i andre sammenhænge. 
Runden bar naturligvis præg af den aktuelle tid. Fælles var, at vi alle havde oplevet en ro 
og intensitet, der jo desværre ofte er fraværende i dagligdagen. Nye samværsrelationer 
er taget i brug, og for nogens vedkommende har det styrket kontakt og de faglige 
relationer. Hos foreningen SAVN har de også haft tid til at oprette en facebookside, som 
Elisabeth anbefaler, at vi kigger på. 

Ad 4. Planlægning af generalforsamlingen 
Generalforsamlingen vil blive afholdt tirsdag 1. september kl. 17 – 20. 
Janne undersøger om vi stadig kan være på Den Classenske Legatskole. 
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Vi satser på at iværksætte de samme aktiviteter, som var planlagt til den oprindelige 
generalforsamling: Male, cirkus og fællessang. Vi skal også have smørrebrød og det står 
Elisabeth for. Det øvrige praktiske aftales næste bestyrelsesmøde 5. august. 
Vi er enige om, at der ikke ændres i materialet: dagsorden, beretning og handleplan, som 
er udarbejdet tidligere på året. Dorte udsender snarest nyhedsbrev med første varsel, og 
derefter endelig indkaldelse og materialet, 4 uger før generalforsamlingen, jf. 
vedtægterne. 
Som tidligere nævnt udtræder Mona Rosenberg af bestyrelsen. Derfor opstiller Irene 
Ditzel som ordinært medlem af bestyrelsen. Det betyder, at vi skal finde en ny suppleant. 
 
5. Planlægning af arbejdet frem til generalforsamlingen 
Dragepasserne har allerede været på de første besøg, efter coronaisolationen, og er 
derudover godt i gang med at få aftaler om besøg. Dette arbejde er påvirket af den 
aktuelle situation, hvor samarbejdspartnere er ved at genvinde en almindelige hverdag. 
Foreløbig har foreningen desværre ikke modtaget fondsmidler i 2020. Derfor er der alene 
hensat aktivitetsmidler til omkring 20 besøg. Der er dog sendt yderligere en række 
ansøgninger. Derudover har vi søgt puljemidler fra Socialstyrelsen, til særligt at styrke 
indsatsen og for krisecentre, der efterlyser hjælp til at få fokus på børnearbejdet.  
Bestyrelsen havde en drøftelse af muligheden for at etablere samarbejde med andre 
parter, ex. for børn af forældre og søskende i psykiatrien. Denne debat, bør 
dagsordenssættes, i den nye bestyrelse efter generalforsamlingen. 
Elisabeth og Dorte mødes mandag 22. juni, kl. 16.30 til opkvalificering af bestyrelsens 
arbejde med fundraising.  
 
Ad. 6. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag 5. august kl. 16 – 18.30, primært med planlægning 
af generalforsamling på dagsorden. 
 
Referat Dorte Olsen, 9. juni  2020 


