
Revideret referat af bestyrelsesmøde 21.4.21 
Til stede på Hennings kontor Elisabeth, Henning, Bente, Peter, Janne og Irene På zoom: 
Brian og Bodil 
 
ad. 1. 
Ordstyrer: Janne + Referent Irene og Janne 
 
ad. 2 
Godkendelse og underskrift af referat udsættestil næste møde, da referatet ikke var 
kommet med. Vi diskuterede i hvilken form referatet skaLlægges på hjemmesiden i 
fremtiden. Hvis vi kun skriver beslutningsrefer at afmøderne, går vi glip af vigtige 
pointer/informationer. Vi tager emnet op senere. 
 
ad.3 
Kort nyt fra bestyrelsesmedlemmerne: Præsentation af Lone, vores frivillige 
bogholder,bliver på et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 
Bodil: ikke noget specielt. 
Brian: i gang med Feriecamp og han fortalte at Hulgårdslegepladsen skal opgraderes. 
Elisabeth: har haft travlt med store ansøgninger til Børne/familieprojekt i “Savn” og er 
omsider rask efter corona. 
Janne: har skrevet på udviklingsprojekt og materiale til generalforsamlingen. Planlægger 
sammen med Irene “IT kursus” hos Ida på Bornholm. Veloverstået flytning til nr. 81. 
Peter: har skrevet på  udviklingsprojekt og budget. 
Irene: med i udviklingsprojektarbejdet. Bente og Henning takkede af, og Henning går på 
Pension 1. juli. 
 
ad. 4 
Forberedelse af generalforsamling 
a. Årsberetningen og handleplan blev gennemgået og vedtaget med få ændringer, som  
Janne tilføjer, inden hun sender materialet til medlemmerne. 
I handleplanen slettes ad. 2, da vi ikke kan overskue nye samarbejdspartnere i 
indeværende år. Elisabeth havde en forespørgsel om de offentlige arrangementer er en 
god prioritering. Vi blev enige om at det kan give forankring på de steder vi arbejder, at 
vi viser os offentligt. Husk at invitere lokalavisen, facebook m.fl. 
b. Regnskab: Peter og Janne har gennemgået regnskab 2020 og budget 2021 og sat det i 
regneark. Vi har, grundet den store arbejdsbyrde med at få alle relevante materialer 
fremskaffet, glemt at bede Lole Møller, vores kritiske revisor, om at godkende regnskabet. 
Hun svarer ikke ved henvendelse. Revisionsfirmaet har bedt om en lang liste med 
uddybende materiale. Efter aftale med dem bliver regnskabet først revideret efter 1.maj, 
hvilket vi orienterer generalforsamlingen om. 
Vi mangler socialstyrelsens svar på om bevillingen er blevet forlænget – Elisabeth 
undersøger sagen budgettet har Janne og Peter gået ud fra at et dragebesøg koster 
7000,kr. (3500 til1. Dragepasser, 2000 til 2..dragepasser og 1500 til drift(husleje, 



materialer og lign.) Peter sender regnskabet ud til medlemmerne sammen med zoom 
link. Til generalforsamling. 
Regnskabet sendes ud igen, når det er revideret. 
c. Fremlæggelse af materiale vedr. metodeudvikling. Budget udsættes til 1. møde efter 
generalforsamlingen,da materialet ikke er færdig bearbejdet. 
Janne gennemgik hovedtræk i udviklingsprojektet, hvor blikket er flyttet til at møde de 
udsatte børn i deres normale sammenhænge, daginstitution,skole og fritid. Tre områder 
er udvalgt: Helsingør hvor vi vil arbejde med børn og ældre, Hvalsøe, hvor vi vil arbejde 
med børn fra Hjemrejsecenter Aunstrup og Bornholm, hvor vi vil arbejde med unge. 
Vi forventer, at projektet strækker sig over 2 år, efter diskussion om, hvor lang tid et 
pilotprojekt kan strække sig. 
Peter fremlagde organisationsskema og påpegede, at vi i ansøgningerne skal søge om 
penge til administration/projektleder i x antal timer, det indregner vi i den kommende 
budgetlægning. 
2020 modtog vi ikke mere end 46.000 fra diverse fonde, så fremtiden er usikker i forhold 
til at søge midler. Med udviklingsprojektet forsøger vi at skrue op for ambitionsniveauet 
og skabe rammer om en professionel og holdbar struktur, og vi er forberedte på, at det 
kan være knald eller fald – men år 2021 må vise, hvad vej vinden blæser. 
 
d. Emner til bestyrelsesposter. Janne har kontaktet Lise Lunderskov som 
bestyrelsesmedlem - vi afventer svar. Vi mangler 2 suppleanter. Vi skal have skrevet ind 
vedtægterne, at vi ikke skal have 2 fra samme familie/husstand i bestyrelsen. Hvis der 
ikke er nogen som opstiller på generalforsamlingen,beder vi generalforsamlingen 
beslutte, at bestyrelsen bliver selvsupplerende i dette år ifht at få alle poster besat. 
 
e. Fordeling af opgaver på generalforsamlingen:: Dirigent Elisabeth - Referent Irene - 
Janne fremlægger beretning og handleplan suppleret af Peter (udviklinngsprojekt). 
Elisabeth fremlægger regnskab og budget. 
 
Efter generalforsamlingen aftaler vi kommende bestyrelsesmøde, 
forslag 17.5. kl 16 -18.00 hos Janne i  værkstedet, Hillerødgade nr. 81. 
 
Stor tak til Henning, Bente og Brian som har været aktive i bestyrelsen gennem flere år. 
Held og lykke med med det hele,og vi glæder os til at se jer i forskellige 
dragesammenhænge i fremtiden!!! 
 
 
 
 


