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Referat fra bestyrelsesmøde 5. august 2020  
 
Deltagere: Janne Kjærsgaard, Peter Jensen og Dorte Olsen, referent  
Afbud fra: Brian Hansen, Elisabeth Toft Ramussen, Henning Nabe-Nielsen, Irene Ditzel 
og Bente Sivertsen, suppleant. 
 
Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af sidste referat 
3. Kort siden-sidst runde 
4. Status på medlemmer, økonomi og fundraising (dagsordensat på mødet) 
5. Planlægning af det praktiske omkring generalforsamling 
6. Indledende drøftelse af årshjul 
7. Eventuelt 

  
Ad 1. Valg af ordstyrer 
Janne Kjærsgaard var dirigent ved mødet.  
 
Ad 2. Godkende / underskrive referat 
Referatet fra 8. juni 2020 blev godkendt og underskrevet, jf. vedtægterne.  

Ad 3. Kort nyt fra deltagene i bestyrelsesmødet 
Vi havde en snak om tiden med coronavirusens hærgen og sommerens glæder, det til 
trods. Derudover kunne Janne fortælle den glædelige nyhed, at Kriminalforsorgen igen 
har givet tilsagn om besøg af Den røde Drage i 2020 J 
 
Ad. 4. Status på medlemmer, økonomi og fundraising 
Foreningen har d.d. 45 medlemmer. Der er behov for at drøfte rekruttering af 
medlemmer. 
Økonomien er for indeværende tilfredsstillende og besøg hos samarbejdspartnerne er i 
gang igen, og finansieres af de fondsmidler, der er hensat fra 2019. 
Foreningen har også modtaget knapt 58.000 fra Socialstyrelsens corana-kultur-pulje, der 
særskilt skal gå til 4 besøg på Hegnetslunds Krisecenter og prøvebesøg på Albertslund 
og Høje Taastrup krisecentre, 
Økonomien på et ½ års sigt (fra 2021) er imidlertid usikker, da foreningen indtil nu, alene 
har modtaget 10.000 kr. i fondsstøtte for 2020. Dette mod et budget 140.000 kr. til 
aktiviteter med børn. Vi har fået 5 afslag og der er 5 ubehandlede ansøgninger. 
Derudover er der 2 i pipeline med ansøgningsfrist i oktober. 
De tilstedeværende blev enige om, at det er en bekymrende situation, ikke mindst fordi 
foreningen i de 3 år foreningen har virket, har det været med støtte fra små 
fondsbevillinger. 
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Det er vores vurdering, at tiden er inde til at sikre, at foreningen får mere stabil økonomi, 
gennem en større fondsbevilling. Hvis vi retter blikket mod, at Dragekompagniet har 
opnået et solidt og veletableret samarbejde med 14 steder, hvor dragepasserne har 
etableret et relevant tilbud, der både, styrker og glæder børnene, forældre og personale, 
er der grundlag for at hævde, at Dragekompagniet har etableret et godt og nødvendigt 
tilbud, der bør kunne tilbydes til alle der har brug for det.  
Disse ambitioner forudsætter, at bestyrelsen efter generalforsamlingen tager en 
velorganiseret drøftelse af udviklingen af forening –der går: 
 

Fra køkkenbord til skrivebord 
 
Fx hvordan udvikler vi  

• den professionelle del; dragepasser, metoder, aktiviteter mm. 
• det frivillige element 
• administrationen og 
• organisering; forening, selvejende eller fond? 

 
Tidspunkt for bestyrelsens drøftelse aftales i umiddelbar forlængelse af 
generalforsamlingen, og der nedsættes en arbejdsgruppe, der planlægger indhold og 
form. Mødet holdes hos SPUK.  
 
Ad 5. Planlægning af det praktiske omkring generalforsamlingen 
Vi fordelte opgaverne som følgende 
 
Janne: Tilrettelægger aktiviteterne med dragepasserne, materialer og udstilling 

af børnetegninger fra maleprojektet 
Elisabeth: Indkøber og medbringer: Smørrebrød 
Brian: Indkøber og medbringer: 4 liter danskvand, 1 flaske hvidvin og 1 flaske 

rødvin 
Dorte: Indkøber og medbringer: Wienerbrød, engangsservice, kaffe, te og mælk 
Bestyrelsen: Hjælper med oprydning 

Bestyrelsen mødes kl. 16.45, medmindre Janne indkalder nogle af os til at komme 
tidligere og hjælpe med forberedelse af aktiviteterne. 
 
Ad. 6. Indledende drøftelse af årshjul 
Med den stigende aktivitet med dragebesøg, udviklingen af dragepassere, aktiviteter i 
bestyrelsen og for medlemmer, er vi enige om, at der er behov for at arbejde videre med 
at etablere et årshjul. 
Janne udtrykte samtidig behov for at få regelmæssig sparring / støtte i forhold til styring af 
besøgsaktiviteter; fx aftaler med besøgssteder, aftaler om aktiviteter med dragepassere 
og indkøb af materialer. Vi var enige om, at det kan være Irene, der er med i dette. 

Ad. 7. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde og temamøde om udvikling af foreningen vil blive aftalt 
umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 
Referat Dorte Olsen, 10. august  2020 


