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Referat fra generalforsamling i Foreningen Dragekompagniet, tirsdag 1. september 2020 
 
Der var fremmødt 15 stemmeberettigede medlemmer og 2 gæster. 
Generalforsamlingen blev afholdt på lærerværelset på Den Classenske Legatskole. Tak til Lars og Bodil 
for at gøre det muligt! 
 
Dagsorden for generalforsamlingen 2020 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse 
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for 2019 til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg: 

- I lige år: Valg af næstformand for 2 år  
- i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlem for 2 år 
- Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år  

7. Valg af registret eller statsautoriseret revisor og intern kritisk revisor 
8. Eventuelt 
 
Ad 1. Valg af dirigent og referent 
Elisabeth Toft Rasmussen blev valgt som dirigent og Dorte Olsen som referent. 
Dirigenten konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden er sendt til alle 
medlemmer pr. mail  / nyhedsbrev. Første gang 14. marts 2020 til planlagt generalforsamling 16. april 
2020. Denne måtte desværre aflyses pga. forsamlingsforbuddet. Herefter igen indkaldt pr. mail / 
nyhedsbrev 2. juli 2020 og dermed indkaldt mere end 4 uger før, jf. vedtægter § 6.4. og dermed lovligt 
indvarslet og derfor beslutningsdygtig, jf. § 6.9. 
Endvidere konstaterede dirigenten, at forslag til dagsorden, regnskab og bestyrelsens indkomne 
forslag til handleplan, er udsendt til medlemmerne 2. juli, og dermed fremsendt senest en uge før 
generalforsamlingen, jf. 6.8. Der var ikke indkommet forslag. 
Endelig konstaterede dirigenten at dagsorden var i overensstemmelse med vedtægternes 
bestemmelse, jf. §7, hvorfor forsamlingen godkendte dagsorden. 
 
Ad 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 
Generalforsamlingen blev igen i år indledt med en aktiv beretning, hvor deltagerne fik mulighed for at 
tage del i arbejdet med at male og træne farveforståelse ved et par borde og lave skedukker ved et 
tredje bord. Derudover præsenterede Joe Hansen diasshow, der dokumentrede nogle af resultaterne 
fra malerprojektet på den bemandede legeplads på Hulgårds Plads.  
 



	 2	

Bestyrelsen havde udarbejdet en skriftlig beretning som var udsendt til medlemmerne 2. juli. 
Beretningen er også optrykt nedenfor på side 5. 
 
Janne Kjærsgaard fremførte bestyrelsen mundtlige beretning og fortalte bl.a. om hvordan arbejdet 
med aktiviteterne med børn lukkede ned pga. coronakrisen og hvordan arbejdet kom i gang efter de 
forskellige faser af genåbningen og med stor velvilje og coronaforbyggende indsats fra dragepasserne. 
Janne fortalte videre om vores samarbejdspartnere, der aktuelt er 15, der omfatter krisecentre, 
børnegruppe under psykiatrien og børnearbejde i et familiehus. 
Janne fortalte også om præsentationen af den bornholmske drage lørdag 22. august. Vores 
bornholmske dragepassere og medlemmer, kan selvsagt ikke komme til København for at deltage i 
generalforsamlingen. Det bør vi tænke over i den fremtidige planlægning.  
aktivitet hos vores samarbejdspartnere. Derfor er det også ærgerligt, at vi ikke får flere midler, end vi 
får. Det til trods for, at vi søger en række mindre  og mellemstore fonde, og vores aktiviteter er så 
tydeligt dokumenteret som efterspurgte og til stor glæde for børn, forældre og samarbejdspartnerne. 
Janne sluttede med at fortælle, at vi har fået bevilliget midler fra Socialstyrelsen til et særskilt projekt 
med at besøge et krisecenter, der har efterspurgt dragepasserne aktiviteter til at hjælpe med styrke 
etablering af stedes egne aktiviteter for og med børn. 
 
Peter Jensen spurgte om der er dragepasser nok til at klare besøgene. Nej! Er det korte svar. Det er 
derfor også vigtig, at bestyrelsen har fokus på rekruttering og udvikling af dragepasserene. 
 
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens beretning. 
 
Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse 
Dorte Olsen, kasserer, fremlagde bestyrelsens regnskab / årsrapport, der er udarbejdet og revideret 
af Beierholm (tidligere RIR Revision) og udsendt til medlemmerne 2. juli.  
 
Dorte Olsen fremførte bl.a. at med overgangen til statsautoriseret revisor, er regnskabspraksis 
ændret. Det væsentligste i denne forbindelse er, at der regnskabsteknisk skelnes mellem foreningens 
aktiviteter og drift. Denne regnskabspraksis følger den praksis som offentlige myndigheder kræver i 
forbindelse med offentlige bevillinger. Også en række større fonde forudsætter denne praksis. Det er 
midlerne til aktiviteterne som vi fundraiser, mens det er indtægter fra medlemskontingenter, 
medfinansiering fra institutionerne og bidrag til administrationsomkostninger fra fonde, der dækker 
driften. Regnskabspraksis medføre at ubrugte , der er bevilliget til aktiviteter, ikke er at betragte som 
overskud, men hensættes til aktiviteter i det kommende år. Det er altså udelukkende forholdet 
mellem indtægter og udgifter til driften, der er grunden til det beskedne overskud på 844 kr. i 2019, 
da der er hensat mere end 200.000 kr. til aktiviteter i 2020. 
 
Intern kritisk revisor Lole Møller roste foreningen for de mange aktiviteter for børn, som der er 
gennemført i 2019 og som er i helt i overensstemmelse med foreningens formål. Derudover ville Lole 
ikke undlade, at gøre generalforsamlingen opmærksom på alle de mange sider i revisors årsrapport, 
der omhandler alle revisor gode ord om forbehold for revisors ansvar. 
 
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet. 
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Ad. 4.Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til 
godkendelse 

Dorte Olsen fremlagde et nyt reviderede forslag til budget, der blev omdelt til medlemmerne. Dorte 
sagde om begrundelsen for forslaget til at revidere budgettet er ændrede forhold i forlængelse af 
coronakrisen. Bestyrelsen forslog  at forventninger til bevillingerne fra fonde og legater, nedsættes 
med 50.000 kr. Dette fordi vi allerede har modtaget nogle afslag på ansøgninger og dels at nogle 
fonde, har meddelt os, at de ikke uddeler midler i år, pga. krisen. Samtidig forslår bestyrelsen, 
indtægterne forøges med 51.000 kr. fra Socialstyrelsen. En bevilling, som foreningen allerede har fået. 
Endelig forslog bestyrelsen at nedsætte udgifterne til aktivister for børn, da vi har haft nedsatte 
aktiviteter som følge af corona. Da bevillingerne, undtaget 7 % til administrationsomkostninger, 
vedrører aktiviteter, skal omkring 153.000 kr. henlægges til 2021. 

Bestyrelsen indstiller at kontingentet uændret er 150 kr. for individuelle medlemmer og 200 kr. for 
institutioner. 
 
Se det reviderede budget nedenfor side 8. 
 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til kontingent og det reviderede budget. 
 
Ad. 5. Indkomne forslag 
Janne Kjærsgaard fremlagde bestyrelsen forslag til handleplan for 2020, der er udsendt til 
medlemmerne 2.juli.  
 
Bestyrelsen foreslår at foreningen gennem året skal arbejde med følgende aktiviteter: 

• Fastholde og udvikle kontakter til samarbejdspartnere og undersøge rammerne for besøg	
• Styrke rekruttering, oplæring og efteruddannelse af dragepassere 
• Aktiviteter for medlemmer, samarbejdspartnere og offentligheden	
• Søge midler hos fonde 	
• Evaluere aktiviteterne.	

 
Generalforsamlingen tilkendegav opbakning til handleplanen. Hele handleplanen er optrykt nedenfor 
på side 7. 

Der var ikke indkommet yderligere forslag. 
 
Ad. 6. Valg 
Elisabeth Toft Rasmussen genopstillede som næstformand og blev valgt med akklamation. 
 
Dorte Olsen blev genvalgt og Irene Ditzel blev valgt til bestyrelsen. Begge valgt med akklamation og 
for en periode på 2 år. 
 
Bente Sivertsen blev genvalgt og Bodil Svansø valgt, begge ligeledes med akklamation, som 
suppleanter for 1 år. 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Dorte Olsen som kasserer. 
 
Bestyrelsen består således af: 
Formand Janne Kjærsgaard, næstformand Elisabeth Toft Rasmussen, kasserer Dorte Olsen, Brian 
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Hansen, Henning Nabe-Nielsen, Peter Jensen og Irene Ditzel, og suppleanterne Bente Sivertsen og 
Bodil Svansø. 
 
Ad 7. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor og intern kritisk revisor 
Bestyrelsen forslog genvalg af Beierholm (tidligere RIR Revision) ved Torben Tranekær Poulsen, som 
blev valgt af generalforsamlingen.  
 
Lole Møller genopstillede op som intern kritisk revisor og blev med akklamation valgt af 
generalforsamlingen. 
 
Ad. 8. Eventuelt 
Janne Kjærgaard forslog, at bestyrelsen lægger nogle kræfter i at mobilisere medlemmer og  
dragepassere, til den kommende generalforsamling, så den bliver en aktiv samling sammenkitning af 
fællesskabet i foreningen. Måske generalforsamlingen kan afholdes samtidig med afvikling af kursus 
og efteruddannelsesaktiviteter, så vil dragepassere fra Bornholm allerede være i København. 
 
Alle medlemmer opfordres til at skaffe mindst et nyt medlem til foreningen. 
 
Janne Kjærsgaard afsluttede generalforsamlingen med tak til dragepassere, der gjorde første del af 
generalforsamlingen levende, til de fremmødte for aktiv deltagelse og til dirigenten og referenten. 
 
 
København 2. september 2020 
 
 
 
____________________________________ _________________________________ 
Elisabeth Toft Rasmussen   Dorte Olsen 
Dirigent    Referent 
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Beretning 2019 - 2020 
Foreningen Dragekompagniet er nu på tredje år godt i gang med at udfolde 
foreningens formål: at give børn i udsatte sammenhæng mulighed for: frirum, 
for leg og kulturelle oplevelser i trygge sammenhængen og at give hvert enkelt 
barn opmærksomhed, omsorg og nærhed. (vores vedtægter § 2) 
Vi har således etableret samarbejde med 15 steder; krisecentre, boligområder, 
børne- og familiebehandling, børnegruppe i psykiatrien og medborgerhuse. I 
2019 har vores dragepassere arrangeret 20 besøg hos børnene disse steder. 
Samarbejdspartnere fordeler sig i 4 områder: Bornholm, Nordsjælland, Midt- 
og Østsjælland og Hovedstadsomegnen Sidstnævnte område besøger vi 

sammen med Den røde Drage. I de tre andre områder er det dragepasserne, der skaber rammerne omkring 
aktiviteterne. På Bornholm glæder dragepasserne sig til at de, i løbet af 2020 kan tage Den bornholmske Drage 
med på besøgene. 
 
Dragepasserne	
Dragepasserne er helt afgørende for, at Dragekompagniet kan udvikle og gennemføre aktiviteter. Dragepasserne 
er bl.a. billedkunstnere, musikere, skuespillere, kunsthåndværkere, der har solide erfaringer fra arbejde med børn 
og med at skabe ro, intensitet og glæde i nærvær. I det forgangne år, er der kommet nye dragepassere til, som 
alle har været med på prøve ved besøgene, som led i et igangværende udviklingsforløb. Alle dragepasserne har 
været igennem et heldags efteruddannelsesforløb. Se vores dragepassere på fotoet på bagsiden. 
Bestyrelsen	
Blev på generalforsamlingen i 2019 udvidet med 2, så den nu består af i alt 7 personer og 2 suppleanter. 
Bestyrelsen er: formand Janne Kjærsgaard, næstformand, Elisabeth Toft Rasmussen, Mona Rosenberg, Henning 
Nabe-Nielsen, Brian Hansen, Peter Jensen og kasserer Dorte Olsen samt Irene Ditzel og Bente Sivertsen som 
suppleanter. Bestyrelsen har holdt 6 møder siden seneste generalforsamling. Suppleanterne har deltaget aktivt 
ved møderne.  

 
Sådan indretter man sit eget værelse, når fantasien får et frirum 
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Udviklingsarbejde 
I det forgange år har enkelte eller grupper af dragepasserne arbejdet med at udvikle brug af maleri og vævning, 
som en del af de tilbud dragepasserne har med på besøg. Joe Hansen har sammen med en bemandet legeplads 
arbejdet afviklet et projekt til at udvikle børns kompetencer til at fordybes sig i arbejdet med maleri. Det har styrket 
børns evner og  forståelse i forhold til farvelære, materialeforståelse og komposition. Projektet har givet erfaringer 
med og indsigt i værdierne i at arbejde med en gruppe børn over et længere forløb, herunder ikke mindst at kunne 
anerkender børnenes for deres udvikling af malekompetencer. Vi glæder os til, at vi på generalforsamlingen kan 
vise nogle af børnenes malerier, og synliggøre dette. 
 
Birgit Rastrup, Tabitha Jespersen og Bente Sivertsen har afprøvet en aktivitet med vævning på små 
begyndervæve, og aktiviteten tegner ligeledes lovende. I 2020 vil vi derfor give de nye aktivitetsområde større 
opmærksomhed, så vi kan sammensætte nogle dragepasserhold, der også kvalificeret kan kaste sig over 
aktiviteter med maleri og vævning. 
 

Arbejde med små væve vil give mulighed for at give børnene væven med hjem, så de kan dygtiggøre sig 
 
Sociale medier 
Dragekompagniet har sin egen side på facebook, som hedder Foreningen Dragekompagniet. Her kan medlemmer 
og andre interesserede følge med i de vigtigste aktiviteter. På foreningens hjemmeside www.dragekompagniet.dk 
kan I læse om Dragekompagniet og se filmen om vores arbejde, som vi fik produceret i 2018. 
 
Fondsansøgninger 
Fundraising til at kunne gennemføre foreningens aktiviteter, er et vigtigt indsatsområde for bestyrelsen. Vi har 
derfor søgt midler hos en række fonde og legater. I 2019 har vi modtaget i alt 360.000 kr. til støtte for vores arbejde. 
Stor tak til alle donorene, uden deres støtte kunne Dragekompagniet ikke udføre vores vigtige arbejde. Se 
donorerne på vores hjemmeside. 
 
Som en af donorerne skriver i begrundelsen for at støtte vores arbejde: 
 

Foreningen Dragekompagniet gør en forskel 
– og det vil vi gerne blive ved med. Tak for støtte og medvirken til alle! 
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Forslag til handleplan 2020 
 
Det er bestyrelsens forslag, at Foreningen Dragekompagniet i 2020 skal arbejde videre med og udvikle de aktiviteter, der er 
iværksat gennem de seneste år: 

• Fastholde og udvikle kontakter til samarbejdspartnere og undersøge rammerne for besøg	
• Styrke rekruttering, oplæring og efteruddannelse af dragepassere 
• Aktiviteter for medlemmer, samarbejdspartnere og offentligheden	
• Søge midler hos fonde 	
• Evaluere aktiviteterne.	

	
Dragekompagnibesøg og forsøg med dragebil 
Foreningen Dragekompagniets vigtigste aktivitet er at tilbyde børn og unge besøg af dragepasserne. I de forløbne år, har 
foreningen etableret et løbende samarbejde med 15 institutioner og det er planen, at forsætte og udvikle disse samarbejder i 
2020. Det betyder, at dragepasserne vil kunne tilbyde besøg af 1, 2 eller 3 dages varighed, afhængig af de lokale muligheder 
og forhold. I  år ønsker vi desuden af leje og indrette en dragebil i 2 måneder. Dette for at få erfaring med at koordinere og 
opleve, hvad en fælles ramme og et fællesskab omkring materialer og udstyr vil betyde for besøgene og for dragepasserne. 
 
Dragepasserene 
Gruppen af dragepassere er centrale for foreningens virke. Første og fremmest er det dragepassernes professionelle evner, 
der er i spil i de konkrete møder med børnene og i processen med at barnet  fordyber sig i aktiviteterne. Derudover arbejder 
dragepasserne med at udvikle nye idéer og aktiviteter, opsamle erfaringer og evaluere besøgene. Det er også dragepasserne, 
der vedligeholder kontakten med samarbejdspartnerne og varetager det praktiske i forbindelse med besøgene. Der er altså 
brug for forskellige kompetencer i dragepasserfunktionen. Derfor er der afgørende, at foreningen tilbyder kurser og andre 
efteruddannelsesaktiviteter til at opkvalificere dragepasserne.  
 
Aktiviteter for medlemmer, samarbejdspartnere og offentligheden 
Vi foreslår, at foreningen 2020 afholder et åbent arrangement i Roskilde og et arrangement på Bornholm, i forbindelse med 
præsentation af Den bornholmske Drage.  
 
Søge fonde og legater 
Det er helt afgørende, at Dragekompagniet får økonomiske midler for at kunne besøge børn. Derfor er fundraising en central 
aktivitet for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen vil særligt arbejde med at søge midler til besøgsaktiviteter og udvikling og 
efteruddannelse af dragepassere. 
 
Evaluering af aktiviteterne 
Efter alle besøg udarbejder dragepasserne en kort rapport, som tilsendes besøgsstedet for at skabe fælles grundlag for 
planlægning af de kommende besøg. Rapporterne danner derudover grundlag for en samlet intern evaluering i foreningen, en 
evaluering der bl.a. bliver brugt i forbindelse med dokumentation af vores aktiviteter og fremtidig fundraising. 
 

	
 
 

	

	
 
  

Dragepasserne 
 
Øverst fra venstre: Joe Hansen, Poul Tagora, Rebekka 
Bernadette Berg, Ann Charlott Skogøy, Lone 
Frederiksen Kirkebye, Irene Ditzel, Janne Kjærsgaard, 
Tabitha Jespersen. 
 
I midten fra venstre Olga Baunbæk Reilly, Astrid Kjær 
Jensen, Gitte Pørksen, Birgit Rastrup Larsen og på knæ 
Sif Jessen Hymøller. 
 
Forest: Ida Marie Tjalve. 
 
Uden for foto: Karina Nielsen og Signe Marie Schmidt-
Jacobsen 
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