
Referat bestyrelsesmøde i Dragekompagniet mandag 21.2.2022 / zoom-møde 

 

Deltagere: Elisabeth, Ida, Irene, Peter, Lis og Janne (afbud fra Bodil) 

 

1. Valg af Lis til ordstyrer og Irene/Janne til referent 

2. Oplæsning/rettelser og godkendelse til referater fra 3.2. og 23.2.22 

Underskrift følger, når vi mødes fysisk næste gang. 

3. Kort runde fra bestyrelsesmedlemmerne har vi valgt ikke længere at referere. 

4. Regnskab 2021 ligger hos Beierholm Revision, skal sendes ud til medlemmer senest 

1 uger før generalforsamling (sammen med evt. indkomne forslag til dagsorden). 

Forslag til budget gennemgåes. Der er behov for nærmere gennemgang sammen med 

Lone-bogholder, bl.a. vil vi gerne have indført, at vi har forhåndstilsagn om kr. 90.000 til Bornholmer-

aktiviteter, der først kommer til udbetaling, når aktiviteter er afholdt. Møde aftales mellem Irene-

Elisabeth-Lone-Janne snarest. 

5. Status på udviklingsprojektet: Johan Schrøders fond har 16.3.22 tilkendegivet, at de er interesserede 

i projektet, men gerne vil have yderligere oplysninger. Vi har givet disse oplysninger og foreslået at 

mødes for at diskutere evt. samarbejdsmulighederne mere konkret. Janne rykker for svar på vores 

sidste henvendelse.  

6. Fortsat diskussion om foreningens fremtidsmuligheder, hvis vi ikke får udviklingsmidler. Vi tager 

kontakt til Kirkens Korshær Drejervej/København om evt. mulighed for nærmere samarbejde. 

7. Generalforsamling 28.april 2022. Der uddelegeres konkrete arbejdsopgaver, når vi nærmer os.  

Fredenshus, hvor vi afholder generalforsamlingen, indgår i betaling af pølsevogn/cirkusworkshop. 

Elisabeth sørger for budget og regnskab fra Beierholm og står for gennemgang af disse. Janne 

udarbejder årsberetning og handleplan på baggrund af tidligere oplæg.  Peter foreslåes til dirigent 

og Irene til referent. Lis stiller op som bestyrelsesmedlem, vi skal derfor have mindst 1 nyt 

bestyrelsesmedlem og 2 nye suppleanter.  

8. Der bliver behov for følgende møder op til generalforsamlingen: 

1. økonomi-møde vedr. budget Irene-Elisabeht-Lone-Janne 

2. møde med Kirkens Korshær Janne-Elisabeth 

3. godkendelse af regnskab fra Beierholm 7. eller 8.april - alle 

4. møde Schrøder fonden Peter-Ida-janne 

5. møde vedr. overdragelse af kassererfunktioner mm Irene-Elisabeth-Janne 

9. Evt: Vi har opmærksomhed rettet mod sammenhænge med ukrainske  flygtningebørn, hvor 

Dragekompagniet ville kunne tilbyde relevant besøg/aktivitet. Dette vil kræve forudgående 

ansøgninger/bevillinger, idet vores nuværende midler er øremærkede. 

 

Referenter Irene og Janne  

 


