
 
 
 
Bestyrelsesmøde torsdag 4.februar 2021 kl. 10.00-11.00 
 
Deltagere ved zoom-møde: Henning, Elisabeth, Peter, Bente, Bodil, Brian og Janne 
 
Dagsorden 
1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Regnskab, budget og fundraising 
3. Opsamling på arbejdsopgaver, vi hver har overtaget fra Dorte 
4. Diskussion af Elisabeth og Peters oplæg fra nov.2020 
5. Fastsæt dato for generalforsamling 
6. Evt. 
 
Ad.1 
Peter er ordstyrer, Janne og Bodil referenter. 
 
Ad.2 
Elisabeth orienterer om den økonomiske situation, årsregnskab fra Dorte, kontakt til bank og revisor 
Torben Tranekær Poulsen mhp endeligt årsregnskab/nyt regnskabssystem og budget. Dorte 
overdrager de fysiske bilag, når hun kommer tilbage til København. 
 
Ad.3 
Elisabeth er ny kasserer, foreløbig frem til generalforsamlingen. Vi har fået overdraget alle 
Foreningens bilag og materialer (pånær fysiske bilag) via dropbox. Lone Dahlgaard er ny bogfører 
på frivillig basis og arbejder sammen med Elisabeth. Vi har angivelig modtaget svar fra 
Socialstyrelsen via E-boks vedr. Udsættelse af brug af bevilgede midler (til besøg I krisecentret 
Hegnetslund), men ingen af os har endnu adgang til E-boks. Elisabeth kontakter Dorte herom. 
 
Bodil har overtaget ansvar for hjemmesiden og har via kontakt mellem Lars og Finn (hhv. Bodils og 
Dortes respektive mænd) fået styr på koder og adgang. Foreløbig er kun foretaget rettelser vedr 
udskiftning af næstformand og kasserer, og Dortes mail og telefon er fjernet som kontaktoplysninger. 
Bodil skal varetage opsyn og ændringer på Face-book og starter med at undersøge, om andre har 
adgang til denne. 
 
Peter er ny næstformand, foreløbig frem til generalforsamlingen, og har fået området med 
fundraising – har dannet arbejdsgruppe med Ida og Irene, og de skal holde endnu et zoom-møde 
næste uge. Janne indtræder I arbejdsgruppen. Der arbejdes på at skaffe op til 250.000 
(incl.nuværende kapital og excl. midler fra Socialstyrelsen) for 2021 til hhv. aktiviteter og drift. 
Herudover arbejdes på et udviklingsprojekt, hvortil der søges specifikke midler. Elisabeth peger på 
PUF-midler til tilbyder at gå med I ansøgning herom. Vi skal have større opmærksomhed på 
kulturmidler, herunder mulighed for at lade dragepassere indgå som huskunstnere ved f.eks. længere 
forløb på udvalgte besøgssteder. 
 



 

Janne er fortsat formand, har mail- og telefonkommunikation med bestyrelse, 
medlemmer/herunder specifikt dragepasserne samt til besøgssteder, sender nyhedsbreve, 
indkaldelser mm ud. Irene er tilknyttet disse funktioner. 
Vi forudsætter, at vi kan gennemføre planlagte 2 besøg på hver af de 13 steder, vi er I kontakt med 
allerede – udover de planlagte 4 besøg I Hegnetslund for Socialstyrelsens midler og 3 prøvebesøg 
på nye krisecentre – samt få mulighed for enkelte nye kontakter, såfremt der bliver åbnet for besøg 
fra maj-juni. 
Dragepassernes mulighed for at blive betragtet som frontpersonale mht covid-19 vaccine er meget 
ringe, hvorfor vi må afvente de almindelige regler for vaccination. Selvom de særlig sårbare og 
udsatte børn har ret til særlige tilbud, afholder vi os foreløbig fra besøg, fordi vi som dragepassere 
skal tage rundt til så mange forskellige steder, hvorved vi udsætter os for smittefare/risikerer at 
bringe smitte med os. 
 
Ad.4 
Grundlaget for Elisabeth og Peters oplæg har ændret sig væsentligt siden november. Dortes 
fratræden som kombineret kasserer, administrator og sekretær har tydeliggjort, hvor uendelig 
mange opgaver hun har varetaget – og vi er endnu ikke på plads med at overskue og fordele disse. 
Denne situation aktualiserer I høj grad oplægget. 
Behovet for en (gerne aflønnet og absolut ikke fuldtids) “sekretariatsleder”/koordinator er stort, idet 
vi som bestyrelsesmedlemmer ikke på længere sigt påregner at varetage opgaverne. Der er enighed 
om, at oplægget til udvikling I organisationsformen er relevant og nødvendig. Det omtalte 
udviklingsprojekt skal I høj grad (men ikke udelukkende) handle om organisation udover 
metodeudvikling, idet denne nok anses for velfungerende, men ikke uden udviklingspotentiale. 
Faglig udvikling og uddannelse af nye dragepassere skal med I udviklingsprojektet. Der er enighed 
om, at frivilliges medvirken og arbejde skal opdyrkes, bl.a. gennem flere sociale interaktioner med 
medlemmerne. Der skal skaffes midler til både aktiviteter, drift og herunder lønmidler, transport og 
lokaleleje. 
Den lille arbejdsgruppe Ida-Irene-Peter-Janne arbejder videre, og diskussionen fortsætter I 
bestyrelsen op til generalforsamlingen. 
 
Ad.5 
Generalforsamling 2021 afholdes onsdag 28.april kl. 17.00 – 20.00. Vi håber på at afholde den fysisk, 
men må afvente corona-situationen. Alternativt gennemføres generalforsamlingen virtuelt. Der bliver 
sendt indkaldelse, men vi ved allerede nu, at der bliver hårdt brug for nye folk til bestyrelsen. Dorte 
har trukket sig. Henning, Brian og Bente genopstiller ikke – og vi mangler en suppleant. 
Bestyrelsesmedlemmerne bedes være observante på nye emner til bestyrelsen. 
 
Ad. 6 
Intet til evt. Vi når ikke at aftale nyt møde, da vores virtuelle møde slutter præcist. 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde bliver senere udsendt. 
 
 
Ref.Janne og Bodil 
 
 
15.2.21 Referat fremsendt og godkendt af øvrig bestyrelse/ Janne Kjærsgaard 
 
 


