
Referat fra bestyrelsesmøde i Dragekompagniet d.17.8.2021  

Tid og sted: D.17. august kl.15.00 – 17.30, Værkstedet Den Blå Heks 

Deltagere: Ida, Peter, Janne, Irene og Elisabeth (ref.) 

Afbud: Lis og Bodil 

Dagsorden:  

1. Valg af ordstyrer og referent (med start på idebank – papir).  

 2. Godkendelse/oplæsning og underskrift af tidligere referater. 

 3. Kort runde, siden sidst hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer.  

4. Status på økonomi: 

a) godkendelse af regnskab 2020  

b) nuværende beholdning/budget 2021  

c) igangværende ansøgninger metodeudviklingsprojekt  

d) igangværende øvrige ansøgninger  

5. Status på aktiviteter 2021, jf. budget  

6. Kommende bestyrelsesmøder, samt planlægning af møder i 2022 og generalforsamling. 

7. Evt. 

Ad. 1.: Valg af ordstyrer og referent (med start på idebank – papir)  

Irene blev valgt som ordstyrer og Elisabeth som referent af beslutningsreferat. Idebanken blev udsat da vi 
pt.  koncentrerer os om at skaffe midler til udviklingsprojektet og allerede planlagte aktiviteter. 

Ad. 2.:  Godkendelse/oplæsning og underskrift af tidligere referater. 

Da bestyrelsen ikke har været fysisk samlet i over et år, grundet Corona, blev der underskrevet en række 
referater, bl.a. fra Generalforsamlingen i foråret. 

Ad.3.: Kort runde, siden sidst hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer.  

Ida fortalte om Den Blå Drages besøg i en børnehave i Østermarie, som var forløbet godt og som 
bekræftede, at der er brug for sådanne aktiviteter i området. Den Blå Drage skal også på besøg på Rønne 
Bibliotek d. 21. august. Janne har fået doneret en el-cykel med lad, givet af en gruppe medarbejdere på 
Rigshospitalet, som selv har modtaget en ekstern donation som de kan dele ud af. El-cyklen skal bl.a. 
bruges til at transportere materiale rundt. Elisabeth fortalte om foreningen SAVNS nye tiltag målrettet 
pårørende til indsatte med etnisk minoritetsbaggrund – med særligt fokus på børnene. Ideer og erfaringer 
fra dette arbejde vil måske kunne bruges af Dragekompagniet, hvis vi på et tidspunkt vil arbejde mere 
specifikt i forhold til familier med etnisk minoritetsbaggrund.  

 

 



Ad. 4: Status på økonomi 

a) Regnskabet for 2020 er nu godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer med undtagelse af en enkelt, 
som skriver under i løbet af de næste dage. Regnskabet blev sendt til medlemmerne i juli, til 
orientering og indsigelse. Ingen gjorde indvendinger og dermed er regnskabet også godkendt 
herfra. 

b) Foreningens saldo er på ca.142.000 kr. Budgettet for 2021 er uændret, da vi gennemfører de 
planlagte aktiviteter, men ikke iværksætter nye. På næste bestyrelsesmøde skal budget for 2022 
diskuteres. 

c) Der er afsendt to ansøgninger med henblik på udviklingsprojektet, én til Oak Fundation, som 
desværre har givet afslag, og én til TrygFonden, som er umiddelbart positiv, men ønsker en plan for 
hvordan aktiviteterne skal implementering og finansieres efter udviklingsprojektets afslutning.  
Peter foreslog, at formålet med udviklingsprojektet skal gentænkes og at der fremover skal være 
fokus på de udsatte børn og unges kompetencer. Hvor der tidligere har været fokus på at 
iværksætte aktiviteter til børn og unge i vanskelige livssituationer, som har brug for en pause med 
tilførsel af kunstneriske kræfter, skal udviklingsprojektet fremover i højere grad tage afsæt i og 
fremhæve de kompetencer som udsatte og sårbare børn og unge også har, af flere og forskellige 
grunde, bl.a. fordi de har oplevet meget omskiftelighed. Pointen er ikke kun at fokusere på deres 
kompetencer, men at hjælpe dem med selv at få øje på disse og ”forstørre” dem, så også 
omverdenen for øje på disse børn og unges ressourcer. Peter har næsten færdiggjort en ansøgning 
til Helsefonden med dette nye fokus. Bestyrelsen bakker op! 

d) Der skal løbende sendes mindre fondsansøgninger til afholdelse af besøg og den nuværende drift. 
Det står ”fondsudvalget” (Janne, Irene, Ida og Peter) for. Socialstyrelsens ansøgningspulje SærligSoc 
har ansøgningsfrist d.6.september og kunne være relevant for Dragekompagnietet  – både i forhold 
til almindelige besøg og udviklingsprojektet. Fondsudvalget overvejer det. 

 

Ad. 5: Status på aktiviteter 2021, jf. budget  

Der er pt. afholdt 3 af de planlagte 4 besøg for Socialstyrelsens midler. Det sidste er planlagt og herudover 
vil der også blive afholdt et evaluerings- og et prøvebesøg. I forbindelse med disse besøg indkasseres der 
ikke nogen egenbetaling fra besøgsstederne. 

Der vil, som planlagt, bliver afholdt en række dragebesøg inden årsskiftet - èt de steder hvor vi i forvejen 
kommer. 

Ad. 6.: Kommende bestyrelsesmøder, samt planlægning af møder i 2022 og GF. 

De kommende bestyrelsesmøder vil blive afholdt d.18. november (kl. 16. – 18.00), d.3. februar (kl.16.-
18.00) og d.21. marts (kl.16.-18.00). Næste års generalforsamling vil blive afholdt torsdag d.28. april. 

Ad.7.: Eventuelt 

Ingen punkter under eventuelt. 


