
Referat fra Foreningen Dragekompagniets bestyrelsesmøde 14.9.2022 

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

1. Valg af ordstyrer og referent 

Lis er ordstyrer, Janne referent. 

 

2. Oplæsning og godkendelse af referat fra sidst.  

Dette referat har cirkuleret og er underskrevet siden sidste møde. 

 

3. Kort runde fra bestyrelsesmedlemmer – uden for referat. 

 

4. Revideret budget 2022 og regnskab 2022 pr. sept.22                                                                                                  

Budget og regnskab gennemgås og godkendes. Der er nu fuld adgang til bank og E-boks, 

bogholder Hannah, Irene, Ida og Janne har arbejdet intenst på projektet. Der spørges til 

forsikringsdækning, og dette aftales undersøgt nærmere. 

 

5. Planlagte aktiviteter resten af 2022 (medlemmer, dragepassere, besøgssteder). 

Vi har kontakt med/planlagt besøg hos 12 ud af 16 kendte besøgssteder på hhv Bornholm 

og Sjælland og håber at gennemføre alle inden årets udgang. Der er planlagt 3 lokale 

dragepasser- uddannelsesmøder i hhv. København, Roskilde og Bornholm vedr. bl.a. 

Metodeudviklingsprojektet. Der forventes afholdt/bliver inviteret til åbne arrangementer hhv. 

6.10.22 på Hulgårds Plads og i Allinge på Bornholm (for medlemmer, incl dagepassere og 

bestyrelsesmedlemmer). Julearrangement for dragepassere og bestyrelsesmedlemmer 

afholdes i december i København. 

 

6. Udviklingsprojektet, status ansøgninger og tidsramme. 

Vi afventer svar fra Ole Kirks fond og AP Møller fonden og forventer hermed afklaring på, 

hvorvidt Udviklingsprojektet bliver ”pixi-udgaven” for de allerede bevilgede 500.000,- fra 

J.Schrøder fonden – eller om vi kan gennemføre det store planlagte projekt til ca 1.3.mio. 

Vi forventer afklaring senest ved årsskiftet. 

 

7. Fastlæggelse af kommende møder/bestyrelse & arbejdsgrupper. 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er mandag 14.november kl. 14.30-16.30 i Værkstedet 

Den blå Heks, Hillerødgade 81.  

Metodeudviklingsudvalget afventer svar fra fondene inden nyt møde (Peter, Irene, Ida og 

Janne). 

Administrationsudvalget arbejder 1-2 gange månedligt (Irene, Ida, Hannah og Janne) 

Nyt Forsikringsudvalg Lis og Peter, Janne finder forsikringspapirer frem og videregiver. 

Nyt PR udvalg – foreløbig Christina – begynder at arbejde fra februar mhp flere 

kontakter/medlemmer/støtte via sociale medier. 

 

8. Evt. 

Der diskuteres forslag til vedtægtsændring til GF 2023 mhp at fjerne pligt til at lægge referat 

fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden. 

 

Referent Janne Kjærsgaard 14.9.2022  

 

 

 


