
Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen Dragekompagniet
Mandag 17.maj 2021 kl. 16-18 i Værkstedet Den blå Heks, Hillerødgade 81, st.tv.
Til stede: Bodil, Elisabeth, Lis og Janne, med på zoom: Ida og Peter, afbud: Irene

Dagsorden:
1. valg af ordstyrer og referent
2. godkendelse og underskrift af tidligere referater
3. Kort præsentation i den nye bestyrelses
4. Økonomi status
5. Kort redegørelse for aktuel dragepasser stab, besøgssteder og samarbejdsparter
6. (Re-) etablering/fordeling af ansvarsområder/arbejdsgrupper
7. Fremlæggelse og diskussion af Metodeudviklingsprojekt og budget
8. Forslag om ændret praksis i forhold til referater fra bestyrelsesmøder
9. Fastsættelse af dato for kursusdag for dragepassere og åbent arrangement
10. Fastsættelse af datoer for sommerens bestyrelsesmøder
11. Evt.

Ad. 1
Ordstyrer Elisabeth, referent Peter og Janne

Ad. 2
To tidligere referater godkendes og underskrives.

Ad.3
Bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig kort, og vi byder velkommen til Lis Askov som 
nyt medlem/suppleant og til Bodil Svansø som nyt bestyrelsesmedlem/tidl. Suppleant.

Ad. 4
Elisabeth  redegør  for  situationen  med  revisionsfirmaet,  afventer  svar  efter  at  have
fremsendt  materialer  til  godkendelse  af  årsregnskab  2020.  Vi  holder  fast  ved  firmaet,
omend de ikke har været hjælpsomme i denne proces, vi afventer foreningens økonomi
det kommende år før vi evt. skifter revisionsfirma.
Der har stort set ikke været udgifter siden januar 2021, så regnskabet ser ud som ved
fremlæggelse på generalforsamling.
Elisabeth og kasserer Lone begynder at holde månedlige møder, og Lone deltager i dag i
starten af bestyrelsesmødet.
Vi  har  fået  grønt  lys fra Socialstyrelsen til  at  forlænge perioden, hvor  vi  kan bruge af
bevillingen til besøg på hhv. Hegnetslund, Tåstrup, Albertslund og Næstved krisecentrene.
Der er foreløbig 45 medlemmer af de 50 tilmeldte, som har betalt årskontingent, resten
rykkes.

Ad.5
Vi har aktuelt 15 dragepassere, der gerne vil tage ud på besøg – men som altid er de
primært engagerede andre steder, fordi ingen kan forvente at leve af dragepasserarbejdet.
Pga corona-året med mange aflysninger får en del dragepassere i 2021 meget travlt med
at afholde arrangementer, som nu sættes i gang igen, og vi har derfor igen-igen brug for at
udvide staben. Vi har i denne runde primært brug for kunstnere, og vi har nogle stykker i
kikkerten, som der vil blive afholdt samtale med.

Ad. 6
Vi har uddelegeret administration af foreningens arbejde på bestyrelsesmedlemmerne og
har følgende arbejdsgrupper: Økonomi: Elisabeth, Lone og Janne. Fundraising: Peter, Ida,



Irene og Janne. Kommunikation (herunder til medlemmer): Bodil, Lars, Irene og Janne.
Kontakt til dragepassere og besøgssteder: Irene, Ida, Janne og Elisabeth.

Ad. 7
Peter  fremlægger materiale  og budget,  vi  har  haft  både interne læsere på (Karina og
Astrid) og eksterne (kolleger i SPUK samt kollega til Ida i nuværende huskunstnerprojekt).
Der er fortsat brug for at skære ned og flytte om på rækkefølge, og budget skal tilpasses
yderligere  krav  til  erfaringsopsamlingen  til  slut.  Bestyrelsen  vil  modtage  en  færdig-
gennemskrevet  formulering  og  budget  til  grundig  gennemlæsning,  og  vi  tager  et
ekstraordinært zoom bestyrelsesmøde for at få en endelig godkendelse fra bestyrelsen,
inden oplægget sendes til hhv. Trygfonden, Helsefonden, Oak og måske APMøller.

Ad.8
Irene  og  Janne  har  oplæg  til  ændret  praksis  mht  referater  fra  bestyrelsesmøder.  Jv
vedtægter  skal  disse  referater  lægges  på  hjemmesiden,  men  ikke  alle  detaljer  fra
diskussioner  er  relevante  i  denne  sammenhæng –  men nok  så  meget  i  vores  fælles
erindring og koordinering af arbejdet. Vi lander på en tredje model, foreslået og afprøvet af
andre medlemmer i bestyrelsen, med at føre et fyldigt referat og sideløbende have en
idèbank, hvor nye planer, opgaver, diskussioner føres ind og følges op fra møde til møde.
Denne praksis går vi i gang med fra næste ordinære bestyrelsesmøde.

Ad.9
Nuværende  økonomi  tillader  ikke  umiddelbart,  at  vi  afholder  heldags  og  aflønnet
dragepasser-kursus  og/eller  åbne  arrangementer.  Vi  beslutter  at  sende  ansøgninger
specifikt  til  disse  aktiviteter,  bl.a.  i  BUPLs  udviklingsfond  –  samt  at  skubbe
dragepasserkurset til januar 2022, også fordi det bliver svært at samle alle dette efterår,
hvor mange få så vældig travlt. Vi beslutter at afholde to dragepasser-træf, ulønnede, på
hhv.  Bornholm  og  i  København,  for  at  holde  sammen  på  gruppen.
Bestyrelsesmedlemmerne vil gerne deltage i sådanne træf for at  holde en tættere kontakt
til dragepasserne.

Ad. 10
Der indkaldes til  ekstra ordinært zoom bestyrelsesmøde snarest,  efter fremsendelse af
færdig gennemskrevet Metodeudviklingsprojekt- beskrivelse og budget.
Næste ordinære møde – HVOR ALLE OPFORDRES TIL AT MØDE OP FYSISK – bliver
17.august kl. 15.00 – 17.30 i Værkstedet Den blå Heks.
Næste ordinære møde igen bliver 18.november kl. 16-18, fysisk og/eller virtuelt.

Ad. 11
Obs på Den sociale fond måske anvendelig til kvalificering af dragepassere/kurser.

København    3.juni 2021


