
Referat fra bestyrelsesmøde 23.5.2022 i Foreningen Dragekompagniet. 

Mødet afholdtes i Værkstedet, Hillerødgade 81, 2200 Kbh N                                                             

Til stede: Ida på zoom, Peter, Janne, Bodil, Irene, Lis og Christina 

 

1. Valg af ordstyrer og referent. 

Janne ordstyrer, Lis (og Janne) referent. 

 

2. Godkendelse/oplæsning af tidligere referat 

Referatet fra generalforsamlingen godkendt og underskrevet, lægges på 

hjemmesiden. 

 

3. Kort runde fra bestyrelsesmedlemmer. 

Christina bydes velkommen i bestyrelsen som ny suppleant.  

 

4. Administration og økonomi/konstituering. 

Bestyrelsen konstituerer sig med ny kasserer Irene Ditzel, mens tidligere kasserer 

Elisabeth Toft Rasmussen varetager funktionen til overdragelse incl. aftaler med 

bank er gået i orden. Peter Jensen fortsætter som næstformand og Janne 

Kjærsgaard som formand. Lis Askov overgår til bestyrelsesmedlem, mens Christina 

Waag Villadsen træder ind som ny suppleant. Vi har med stor taknemmelighed 

modtaget kr. 500.000 fra J.Schrøderfonden øremærket Metodeudviklingsprojektet 

beløbet er sat ind på vores konto. 

Vi får fra maj og foreløbig året ud administration/bogholdersupport fra Hannah 

Kvetny, som tidligere har været tilknyttet Foreningen som intern kritisk revisor, som 

sammen med Irene og Janne kommer til at danne administrationen. 

De 2 første af 6 planlagte besøg på Bornholm (Børnecafèen Åkirkeby og Rønne 

bibliotek) er afholdt for de øremærkede midler fra De små børns Bornholm, mens der 

siden sidste bestyrelsesmøde er aflagt det sidste af de aftalte besøg i Hegnetslund, 

og et planlagt besøg i Holbæk krisecenter er aflyst af besøgsstedet.  

 

5. Igangsætning af Metodeudviklingsprojektet. 

Takket være bevillingen fra J.Schrøderfonden kan vi komme i gang med nærmere 

forberedelse af Metodeudviklingsprojektet, om end det kun er halvdelen af de 

ansøgte midler til projektet, vi hermed har modtaget. Bestyrelsen/arbejdsgruppen 

skal afgøre, om vi skal søge de resterende midler til det fulde projekt, eller skære ned 

på projektet og klare os for det bevilgede. Arbejdsgruppen mødes i slutningen af juni 

og gennemgår budget og planlægger nærmere, orienterer resten af bestyrelsen. 

Udviklingsprojektet omfatter som udgangspunkt af parallelle forløb i 3 lokalområder/ 

Bornholm-Helsingør-Roskilde. 

 

6. Planlægning af bestyrelsesmøder og arbejdsgruppemøder. 

Administrationsgruppe: Irene og Janne (Ida tilknyttet som 1.dragepasser på 

Bornholm) – vi planlægger at mødes hver 14.dag og med Hannah en gang månedligt. 



Arbejdsgruppe vedr. Metodeudviklingsprojektet er Peter, Irene, Ida, Janne og 

Christina. Næste møde 27.juni i værkstedet/Ida på zoom fra Bornholm. 

Hjemmeside/IT: Bodil og Lars 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde bliver onsdag 14.september 2022 kl. 

16-18 i Værkstedet. Vi satser på årligt at afholde 4 ordinære bestyrelsesmøder, men 

kan indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder såvel på zoom som fysisk ved 

behov. 

 

7. Evt.  

Ida rapporterer om begejstring de nye steder, Bornholmerdragen kommer på besøg, 

hos både samarbejdsparter som besøgende børn og voksne. Der er generelt stor 

opbakning og interesse for Drageaktiviteter på Bornholm. Vi er opmærksomme på at 

tilsvarende lokalområde-arbejde vil være gavnligt omkring de øvrige besøg på 

Sjælland, og det er da også et af udviklingsperspektiverne i udviklingsprojektet. 

 

Referenter Lis og Janne 

 

 

 


