
Referat fra ordinært bestyrelsesmøde  

Foreningen Dragekompagniet 23.11.2022 

Til stede i Hillerødgade 81 : Lis, Irene, Bodil og Janne og på zoom: Ida, Peter og Christina. 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ida er ordstyrer, Janne referent. 

 

2. Oplæsning og godkendelse af referat fra 14.9.22  

Referatet godkendes og underskrives, dels digitalt dels fysisk. 

 

3. Kort runde fra bestyrelsesmedlemmer – uden for referat. 

 

4. Revideret budget 2022, foreløbigt budget 2023 samt regnskab november 2022.                                         

Der udleveres revideret regnskab fra oktober, det revideres igen i slutningen af december, 

hvor de sidste udgifter/indtægter kan skrives ind. Vi kan ikke udarbejde budget for 2023, før 

vi har en afklaring på omfang af Metodeudviklingsprojektet. 

 

Der udleveres likviditetsbudget nov. 22, hvoraf det kan ses, hvad vi har indestående d.d. – 

og hvilke indtægter/udgifter, vi påregner at at have i den sidste del af året. 

 

5. Sidste planlagte/afholdte 2022 (medlemmer, dragepassere, besøgssteder) 

14-15.9.22 Besøg Hillerød krisecenter 

23.9.22       Besøg Heldagsskolen Rønne 

12.10.22     Arbejdsmøde administration  

19.10.22     Besøg Rønne krisecenter 

15.11.22     Forberedende arb.møde Bornholm 

17.11.22     Heldagsarrangement Cirksubygningen Sandvig, 80 børn og voksne,  

                   9 dragepassere plus frivillige 

20.11.22     Besøg Frederiksværk krisecenter 

14.12.22     Julearr dragepassere og bestyrelsesmedlemmer 

22.12.22     Besøg Bella Vista krisecenter 

 

6. Metodeudviklingsprojektet, status ansøgninger. Foreløbig afklaring af tidsramme og 

indhold. 

Bevilling fra J.Schrøder Fonden 500.000, beløbet er på vores konto. 

Tilsagn om bevilling fra Ole Kirks Fond 100.000 efter nærmere godkendelse og aftale. 

Vi afventer fortsat APMøller støttefond. 

Janne har udarbejdet oplæg til diskussion vedr. mulighed for at vælge pixi-udgave af 

projektet, aflyse ansøgningen hos APMøller for at holde på de få ressourcer, vi har på 

nuværende tidspunkt og sætte projektet i gang. Vi har problemer med at trække tiden 

yderligere ud, dragepasserne er optagede det meste af 2023 i andre jobs. 

Det besluttes at kontakte APMøllerfonden og meddele vores overvejelser, dog med det 

forbehold, at hvis fondens behandling af vores ansøgning kan forventes inden jul/nytår, vil 

vi afvente afgørelsen og udsætte vores beslutning. Såfremt der kommer svar fra fonden 

inden næste planlagte møde, orienteres bestyrelsen straks. 

 



7. Fastlæggelse af kommende møder/bestyrelse og arbejdsgruppe og GF 2023 

Der aftales heldagsmøde i Arbejdsgruppen (Peter, Ida, Irene, Janne og Christina) vedr. 

gennemarbejdning af metodeudviklingsprojektet, evt. i pixi-udgave, 30.januar kl. 10.30-

15.30. 

Næste ordinære bestyrelsesmøde bliver mandag 6.februar kl 15-18 i Værkstedet Den blå 

Heks, Hillerødgade 81, 2200 København. 

Generalforsamling 2023 planlægges til onsdag 26.april 2023 kl. 17-20, sted og nærmere 

indhold aftales på kommende bestyrelsesmøde. 

 

 

8. Evt. 

Peter meddeler, at han er nu er gået på pension og flyttet til Ålborg, han fratræder 

bestyrelsen ved GF 2023,  Christina er indstillet på at overgå til bestyrelsesmedlem ved 

GF. Vi får brug for nye og gerne unge kræfter i bestyrelsen. 

Vi har modtaget en donation fra anonym giver og takker hjerteligt!! 

Hannah Kvetny, vores højt skattede frivillige bogholder-konsulent i 2022, har givet tilsagn 

om at fortsætte i perioden 2023-24 for et honorar, nærmere tilpasset den bevilling vi nu må 

regne med at køre Metodeudviklingsprojekt for. Vi takker hjerteligt!!! 

 

Referent Janne Kjærsgaard 

 

 

Til stede: 

Lis Askov 

Irene Ditzel 

Bodil Svansø 

Ida Marie Tjalve 

Peter Jensen 

Christina Waag Villadsen 

 

 

 


