
Referat fra bestyrelsesmøde 18.november 2021 hos Elisabeth 

Til stede: Ida, Lis, Elisabeth og Janne,  Peter med på zoom. Afbud fra Irene og Bodil. 

 
1. Valg af ordstyrer og referent/ Lis bliver ordstyrer, Janne referent. 

 
2. Kort runde siden sidst.                                                                                                                                              

Peter:  travl med vores store ansøgninger til Velux, Helsefonden og Socialministeriet, i fuld gang 
med undervisning.                                                                                                                                                               
Ida: færdig med det europæiske Ø-projekt, nu projekter på Bornholm og har p.t. Bornholmerdragen 
med på Sjælland/Ringsted.                                                                                                                                     
Lis: var med Ida og Janne og Bornholmerdragen i Ringsted, stor og lærerig oplevelse.                              
Elisabeth: Savn i tættere samarbejde med Kriminalforsorgen. Børneanvarlig fra Vestre har spurgt, 
om man kunne vække ideen til live igen med besøg i varetægtsfængsel af Den røde Drage/ 
Dragekompagniet. Der er kontakt til Jyderup, som nu er kvindefængsel.                                               
Janne: Den røde Drage har stort set kontakt igen med alle besøgssteder, men kun et enkelt fængsel 
/Horserød. Har lidt arbejde igen på RH med Den blå Heks. 
 

3. Status på ansøgning til Basisarbejdet og Udviklingsprojektet.                                                                         
Der er netop 18.11.21 kommet afslag på ansøgningen til Socialministeriet. Puljen var på 30,8 mio, 
men man har kun bevilget for 8 mio til 16 ud af 47 ansøgere. Vi overvejer at vende tilbage for 
uddybning af afslaget.                                                                                                                                                                                             
Vi afventer svar fra Veluxfonden i november/december, og svar fra Helsefonden januar/februar, 
begge ansøgninger vedr. Udviklingsprojektet.                                                                                                                                                 
Trygfonden nåede vi ikke at få ansøgning afsted til, overvejer at søge i næste runde. 
 
Det er en stor skuffelse ikke at have fået midler fra Socialministeriet til vores basis-arbejde, 
besøgene i hhv. krisecentre, psykiatrien og de andre besøgssteder. Vi har modtaget 35.000 fra Johs. 
Fog-fonden til dette arbejde - og har lovning på 50.000 fra Småbørnenes Bornholm (øremærket et 
samarbejdsprojekt på Bornholm med Rønne bibliotek og Kirkens Korshærs Børnecafè i Aakirkeby). 
 

4. Status på delprojekt 2021.                                                                                                                                                    
Delprojektet finansieret af Socialstyrelsen vedr. 4 besøg i krisecentret Hegnetslund i Borup og 3 
prøvebesøg i hhv. Albertslund, Tåstrup og (Næstved) Roskilde er afsluttet. Der er indsendt rapport 
og regnskab. Det har været et spændende forløb i Borup, og vi stiller gerne op til en lignende 
proces, hvis et andet krisecenter får et tilsvarende behov. Albertslund krisecenter er siden 
prøvebesøget lukket pga manglende beboere, Tåstrup angiver at være interesseret i fortsat 
samarbejde, men har pt ikke økonomi hertil – og Næstved-besøget blev pga manglende interesse i 
stedet tilbudt Bella Vista krisecentret i Lejre/Roskilde. Herfra er man meget interesseret i fortsat 
samarbejde. 
 

5. Budget og regnskab 2021                                                                                                                                                      
Elisabeth gennemgår regnskab 01.01.21- 15.10.21 sammenholdt med regnskab 2020, som hun og 
Lone har udarbejdet. Vi har pænt med likvide midler, som er øremærket aktiviteter med børn og 
unge, der kan videreføres til næste år, i det aktivitetsniveau/ økonomi stadig bærer tydelige spor af 
corona-restriktioner. Flere krisecentre er forsat tilbageholdende med at få besøg. Der er en del 



medlemmer fra 2020, som ikke har indbetalt kontingent – vi forsøger en rykker som sidste chance 
inden nytår for at bevare medlemskab. Pga coronasituationen og manglende ressourcer/økonomi 
har vi undervejs prioriteret at skubbe offentligt arrangement på Sjælland/for bl.a. medlemmer og 
kursus for dragepassere til forår 2022. 
 

6. Budget 2022 er ikke til at fastlægge, før vi får svar fra min. Velux, men det lægger sig tæt op af 
budgettet for 2021 med de faste kontakter vi har på Sjælland og Bornholm (14 forskellige 
besøgssteder, heraf 6 på Bornholm).  
 

7. Vi afholder ekstra-ordinært bestyrelsesmøde evt. zoom, hvis vi får svar fra Velux inden jul, dato ikke 
fastlagt, kan hurtigt mobiliseres. 
 

8. Vi udsætter underskrift og oplæsning af tidl. Referater til næste møde, hvor flere forventes at 
deltage. 
 

9. Janne har sendt oversigt over de steder ( 14 forskellige, heraf 6 på Bornholm), vi har haft kontakt til 
i 2021 med angivelse af besøg. Vi har fortsat ambition om at kunne tilbyde disse steder, som gerne 
vil fortsætte samarbejdet, 1-2 besøg næste år og vil fortsætte med at sende ansøgninger mhp 
dette. Der har været et lille, åbent arr på Bornholm ved Rønne bibliotek, mens det større – hvor 
medlemmer af foreningen og andre samarbejdsparter også skulle inviteres – samt kursusdag for 
dragepassere tidligere på året i bestyrelsen er besluttet udsat til næste år. 
 

10. Næste ordinære møde 3.februar 2022 kl. 16-18 i Værkstedet, Hillerødgade 81, st.tv. 2200 N. 
 

11. Evt. – intet til punktet 
 

       Referent Janne Kjærsgaard, 26.11.21  

 
 
 
 

 

 

 


