
REFERAT FRA EKSTRA ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE  9.JUNI 2021/ zoom-
møde
Afbud: Irene og Bodil, Lis dukker ikke op trods tilmelding
Med på møde: Elisabeth, Peter, Ida og Janne 

Ad. 1 Janne referent, Peter ordstyrer.
På Peters forslag tager vi – udenfor dagsorden – en runde (som altid var fast punkt på de
tidligere bestyrelsesmøder) og fortæller fra hhv. Ålborg, Bornholm og København. Peter
opholder sig mest i Ålborg og holder SPUK/zoom kurser for Socialstyrelsen i lange baner
herfra, det fungerer rigtig godt, omend kursisterne nok savner det sociale samvær. Ida
fortæller  om de nye samarbejdsparter  via Dorthea (medlem af  Dragekompagniet):  ”De
små  børns  Bornholm”,  Børnealliancen  samt  Kirkens  Korshærs  Børnecafè  i  Åkirkeby.
Elisabeth fortæller om spændende projekter og en god arbejdssituation i Foreningen Savn.
Janne fortæller fra det oprindelig planlagte IT-kursus for Irene og Janne på Bornholm, som
blev mest til feriedage, men også besøg i Børnecafèen Åkirkeby og godt møde med de
bornholmske dragepassere.

Ad. 2 Godkendelse af referat fra møde 17.maj 21.
Referatet er fremsendt, men ingen har nået at læse det. Vi forsøger med en fremsending
igen  og  opfordring  til  at  tilkendegive  evt.  rettelser,  hvorefter  referatet  bliver  lagt  på
hjemmeside og underskrevet, når bestyrelsen fysisk mødes.

Ad. 3
Bodil og Irene har tilkendegivet, at de bakker helt op om den tilsendte projektbeskrivelse
uden yderligere kommentarer.  Lis  har  vi  ikke hørt  fra.  Elisabeth roser  beskrivelsen og
bakker fuldt op om ansøgningen, har en række små ændringsforslag som diskuteres og
skrives ind  i  projektansøgningen,  når  Peter  og Janne mødes tirsdag 15.juni  kl.  9.30  i
Værkstedet i Hillerødgade.
Vi  har  massive  problemer  med  at  få  IT  til  at  arbejde  sammen,  når  Ida-Janne-Peter
udveksler manuskripter og/eller skriver i dropbox, muligvis fordi Janne og Ida ikke bruger
Officepakken – derfor skal vi begge have denne installeret, da det har trukket processen
ud med at skrive i det snart uendelige og giver os unødige grå hår :-)
Når  Peter  og  Janne  har  skrevet  de  sidste  rettelser  ind  tirsdag,  skal
Metodeudviklingsprojektet  skal  sendes  afsted:  Ida  skal  ringe/skrive  sin  kontakt  i
Trygfonden og sende projektbeskrivelsen, Peter ligeså med Helsefonden og Janne sender
ansøgning til Oakfonden.

Foreløbig  lader  vi  APMøller-fonden  stå  til  brug  for  de  andre  ansøgninger  til
dragepasserbesøg og andre aktiviteter 2021-22.

Ad.4
Der  har  været  forespørgsel  fra  revisorfirmaet,  ny  sagsbehandler  Michael  Larsen,  som
gerne vil have tilsendt referat fra bestyrelsesmøder 2020-21 samt kontoudtog for perioden
1.1.21 til nu. Vi har manglet referat fra mødet 19.11.20, som Janne har i papirudgave og
Peter på sin computer (var referent). Peter sender referatet til Elisabeth, som sender det til
revisor  –  skulle de have behov for yderligere dokumentation for vores omgruppering i
bestyrelsen i november 2020, kan vi henvise til den mail fra post@dragekompagniet.dk,
som Janne  sendte  til  alle  medlemmer  i  december  for  at  få  tilladelse  til  omrokering  i
bestyrelsen uden en ekstraordinær generalforsamling. 

Referent Janne


