
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 3.2. 2022 

Til stede: Lis - Elisabeth - Janne - Ida (zoom) - Peter og Irene. 

Afbud fra Bodil. 

 

ad1. 

Lis er ordstyrer og Irene referent 

 

ad.2. 

De sidste referater fra 17.8.+18.11.+12.1.blev læst op af Janne og underskrevet af relevante 

mødedeltagere. 

Fremadrettet undlader vi at referere punktet “runden”, da referatet bliver meget langt, men vi 

skriver lidt mere end beslutninger, da det er givtigt at kunne læse lidt af vores diskussioner. 

 

ad.3. 

Runden springes over i sin vanlige form dag, da vi har meget på dagsordenen. 

Elisabeth havde i forvejen informeret skriftligt om, at hun vil stoppe som bestyrelsesmedlem i 

forbindelse med generalforsamlingen i år, men at hun har været meget glad for at være med 

og at det alene skyldes manglende tid. 

 

Ad.4 

Elisabeth uddeler og gennemgår regnskab for 2021. 

Aktivitetsniveauet har været lidt lavere i 2021 end året før. Vi har ikke haft mange indtægter i 

2021 (kr. 51.510). 

Alle bilag kan findes, når man går ind i regnskabet. 

Elisabeth og Lone beslutter hvordan underskuddet skal dækkes - hvilke fondsmidler der skal 

bruges, og sender derefter regnskabet til Beierholm. 

Det skal undersøges yderligere, hvad posten tilgodehavende på 3.502,- dækker. 

Bevilling fra Brdr. Larsen fonden + Småbørnenes Bornholm kommer ind i regnskabet for 2022, 

da midler først er gået ind på kontoen i 2022. Vi har ca. 130.000,- til 2022 -budgettet.  

Elisabeth meddeler, at det er svært at udarbejde budget for 2022, da der fortsat er mange 

ubekendte faktorer.   

Elisabeth udarbejder et forslag til budget ud fra flg. tre faktorer 1. Vi forventer af afholde 15 

Dragepasserbesøg i 2022, 2. Administrationsudgifterne forventer vi vil svare til beløbet i 2021 

og 3. Der skal reserves ca. 4000 kr. til aflønning af ekstern konsulent, hvis foreningens arbejde 

skal omstruktureres i 2023. 

 

ad.5. + 6. 

Foreningen har endnu ikke fået svar fra Helsefonden vedr. midler til Udviklingsprojekt. 

Socialministeriet har svaret på vores henvendelse om uddybning af afslag. De havde 

modtaget 43 ansøgninger og haft 30 mio. til uddeling. Vi blev opfordret til at søge en anden 

gang.  

Dragekompagniet har modtaget afslag på ansøgning fra Veluxfonden om Udviklingsmidler. 

Vi nåede ikke at søge Trygfonden, som har ændret fokus, hvilket vi skal være opmærksomme 

på ved evt ny ansøgning. God ide at skaffe en personlig kontakt i forvejen.   

Janne: Vi har fået mange og gode erfaringer i forhold til ansøgninger. Vi holder fast i Peters 

vinkel på ansøgninger og der kan stadig søge mindre beløb til Dragepasserbesøg, men så 

er der ikke penge til administration 

  



 

ad.7. 

Vi kan fortsat søge mindre beløb, og Ida går videre med Johan Schrøders fond og evt. Tryg 

fonden. Vi diskuterer fremtidsudsigter både på kort og på langt sigt, med og uden støtte til 

Udviklingsprojektet. Foreningens fremtid skal drøftes på de kommende møder i årets løb.  

 

ad.8. 

Generalforsamling torsdag 28.april kl. 17.00 til 20.00 i Fredens Hus, Øster Alle 25, Festsalen. 

Da temaet til workshops i år er cirkus, er salen ikke så velegnet, da vi vil larme for meget. 

Peter foreslår at vi lejer/køber og sætter en pavillon op i Fælledparken. Stor tilslutning til ideen, 

så Irene undersøger vedrørende tilladelse og evt. mulighed for at leje/låne cirkustelt. Janne 

og Irene går tur i fælledparken for at finde en velegnet beliggenhed. 

Dragepasserne står for cirkus aktiviteter i teltet. 

Janne sender indkaldelse til generalforsamlingen til medlemmerne. 

Husk at betale kontingent! 

Forplejning tager vi stilling til når vi ved, om Elisabeth evt. kan låne en grill i ejendommen, hvor 

hun bor. 

Peter kopierer beretning fra Janne, samt regnskab/budget fra Elisabeth. 

 

På valg er: Peter, næstformand 1 år, genopstiller - Elisabeth, kasserer, genopstiller ikke -

Suppleant Lis, opfordres til at stille op som bestyrelsesmedlem -   Ida, Bodil og Irene har et år 

mere. Vi mangler 1 suppleant og 1 bestyrelsesmedlem. 

Hvem kan/vil være kasserer?  Måske Irene, men der skal være en hjælpebogholder/revisor 

ved siden af. Vi prøver at kigge os om efter en sådan person .  

 

Elisabeth spørger Lone, om hun fortsat vil være bogholder, når Elisabeth stopper.  

Vi skal finde et mindre revisionsfirma, med mindre vi får udviklingsmidler og dermed et større 

budget, der stadig vil kræve større revision. 

 

ad.9 

Onsdag 23.februar 2022 kl. 16.00 holder vi kort zoom møde, hvor vi prøver at få afklaret 

kasserer/revisor opgaven og forhåbentlig har et svar fra Helsefonden. 

 

Næste fysiske bestyrelsesmøde mandag 21. marts kl. 16 – 18. 

 

Referent Irene og Janne 

 

 

 

 

 

 


