
 

Referat af bestyrelsesmøde 30. juli kl. 13.30 
 

Fremmødte: Mille, Mads, Lykke, John, Eva, Klaus, Jan, Barbara 
Afbud: Morten 
 
 

1. Status på Copenhagen Pride (Lykke).  
Status quo: vi er tilmeldt. Vi mangler nummeret.  
FB-initiativer udenfor foreningen skal anerkendes (Vivi Tesler eller Søren Werks opslag). 
John har endnu ikke hørt fra kondomfirmaet. Han kontakter et andet kondomfirma.  
Der forsøges at medtage Christiania-cykler.  
Klaus & John efterlyser visitkort for foreningen til uddeling ved pride.  
Mille efterlyser små flyers med invitation til afterparty.  
 
Efterfesten (Klaus): Cocks & Cows har reserveret deres roof terrace for foreningen. De 
ønsker en tilbagemelding i morgen, 31.7.17. Der vil ikke blive et lukket rum, men 
foreningen har fortrinsret. 
Konklusion:  
Facebooksiden for foreningen skal oprettes, så eventet kan oprettes og deles. Mads og 
Lykke står for oprettelsen af siden og opretter også eventet. Logoet skal på.  
Mads reklamerer på FB (gruppe & event) inden mandag aften.  
Klaus kontakter Cocks & Cows senest i morgen.  
Lykke & Mads sørger for flyers.  
 

2. Medlemsarrangement i efteråret  
Der planlægges en paneldebat  (med entré til ikke-medlemmer) og en fest samme aften.  
Paneldebat med Ritt Bjerregaard, Naomi, Mille og evt Sara Skaarup? 
Mille har prøvet at skrive til Ritt Bjerregaard, dog uden held. Mille tænker lidt over hvem 
der kunne være interessant at have med. Til arrangementet kunne vi invitere DR eller 
TV2 m.m. Ansvarlig for arrangementet er Mads, Mille og John.  
John har undersøgt, om polymeren kunne være en mulighed.  Polymeren 
Polymeren ser ikke ud til at være klar til at huse en fest., da huset er stadig under 
ombygning. Man skulle selv være med til at klargøre huset med aktivt håndværkerhjælp, 
og det kan vi ikke klare.  
Birgitte og Hans Erik foreslår Den frie lærerhøjskole i Ollerup . De bedes om at 
undersøge, om vi kan låne stedet; Mille følger op. 
John undersøger alternativer i Ringe Kommune. Som alternativ foreslår John 
Studenterhuset i Odense.  
Datoforslag: uge 46, 18.11.17 
Ansvarlig tovholder: Mads, Lykke, Eva, John  
 

3. Medlemsstatus  (Mads) 
Vi har pt. 40 medlemmer.  

https://www.facebook.com/Polymeren/?ref=br_rs
http://www.dfl-ollerup.dk/
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Der er mange tilkendegivelser af folk, der ikke har betalt.  
Ideer til hvervning af medlemmer:  
Arrangementer i Jylland?  
Fx Århus Pride.  
Der er Gesten Pride d. 26.8, men ingen af bestyrelsen kan deltage. Barbara skriver til 
initiativtagerne for Gesten Pride 2017.  
Mød en lokal poly-tilbud på hjemmesiden.  
Foredrag eller møder i Jylland: mød en poly (Barbara)  
Støt medlemmernes polyarrangementer, hvis de er henvendt til medlemmer. Opfordr 
ikke-medlemmer til at melde sig ind, hvis de kommer med forslag.  
 

4. Foredrag & arrangementer  
BDSM-forening Kælderen i Herning (Mille & Mads) den 1.7. Stor interesse for emnet og 
foreningen. 
Smuf (Smil-ungdomsafdeling) i Odense den 26.8. Mads, John, Klaus. Der kan kun 
betales maks 300 kr. I kørselspenge. Der besluttes, at foreningen supplerer op til 
Klaus´rejseudgifter. Mads og John har ingen rejseudgifter. 
 
Mulighed for at være tovholder ved arrangementer  
Forår: Lykke; Mille, Barbara, Jan 
Efterår: Eva, Mads, Klaus, John  
Mangler tildeling: Morten 

 
På beddingen: Mille har kontakter til biblioteket i Herning og aftaler en dato.  

 

5. Status på MobilePay 
Vi har fået nummer 89946 til mobilepay for foreningen Polyamori Danmark. Nummeret er 
aktivt.  
Stickers med mobilepay-nummeret kan efterbestilles.  
 

6. Status på Forretningsorden 

Barbara har skrevet udkast, Mads redigerer udkastet og tilføjer ændringer. 
Forretningsorden offentliggøres for bestyrelse 14 dage inden næste møde for 
bestyrelsen.  
 

7. Forbedring af retlige vilkår for polyamorøse mennesker.  
(Tag ordlyd fra vedtægterne)  
Klaus kontakter relevante personer i miljøet inden vi behandler punktet. 
Udskydes til efter pride og festen (ultimo 2017)  
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8. Lobbyarbejde 

Mille har skrevet et brev til formanden af LGBT for at lægge op til et samarbejde. 
Desuden har hun taget kontakt til Sex & Samfund for at indlede et samarbejde.  
Mille fortsætter med at arbejde på sagen. Relevante skrivelser gemmes på google drev. 
Udskydes til efter pride og festen (ultimo 2017).  
 

9. Polyanerkendende  behandlere og rådgivere (Eva) - Status på listen 

Udsat til næste møde. 
 

10. Forhold til definition af polyamori på Wikipedia 

Der er nedsat en arbejdsgruppe: John, Lykke, Mille.  
John vurderer , at opslaget for Polyamori er fint. Mille kontakter Naomi og takker hende 
for wiki-teksten. Det er ikke hensigten, at foreningen står for at udforme normative 
definitioner.  
Opslaget for Foreningen Polyamori Danmark er udsat til næste møde. 
Der laves en kladde til opslaget på drevet.  
 

11. Merchandise & informationsmaterial 
Bestyrelsen er enige om, at der nedsættes en merchandise gruppe og rammerne for 
deres arbejde. Bestyrelsen har besluttet at det skal være bæredygtigt.  
Prioritering til Copenhagen Pride (der afsættes 3000 kr til formålet):  
T-shirts og noget der er nemt at dele ud f.eks. Kondomer, karameller, balloner, flyers, 
klistermærker. 
Tovholdere: Mads & Lykke 
Lykke vil gerne stå for salg af merchandise på nettet. Men der skal også være 
uddelingsmateriale.  
 
 
Idesamling til merchandise til Copenhagen Pride:  
Kondomer med logo, Karameller med logo, flyers, T-shirts med “elsk mere, elske flere” 
og “Jeg er tro mod alle mine kærester”. Pin til tøj, smykker, klistermærker, balloner. 
Caps/hatte, banner. Tank-top,vandflasker 
 
Beslutning:  
Til pride bestilles, Banner, balloner, visitkort, flyer, T-shirt 
Til webshoppen bestilles: pins, smykker, T-shirt, glas 

 
Der skal tages hensyn til få XXL T-shirts, så alle kan passe i en T-shirt.  

 
Lykke, Jan og Mads arbejder på sagen. Lykke og Mads til pride, og Lykke og Jan til 
webshoppen.  

 
Visitkort: På bagside printes “elsk mere - elsk flere”. “Gensidig respekt, ligeværd og             
tolerance”  
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Beslutning: Jan tager sig af designet af visitkort.  
 
T-shirts: Lykke finder tilbud. Klaus tilbyder at mellemfinansiere t-shirt. Lykke og Mads            
designer t-shirt, 24 timer til godkendelse.  
 

12. Status på sponsorering. Sponsorering af bla go kart. John 
Afsluttet. Det et for dyr.  
 

13. Folkemødet uge 24/2018  
Foreningen vil gerne have en stand på mødet.  
Lykke kontakter Leif Rothe, om vi kan låne familiens sommerhus.  
Ansvarlig: Lykke  
 

14. intern kommunikation. Formalisering af det fremtidige arbejde. 
Punktet drøftes.  
Barbara laver et forslag til en mappestruktur (trædiagram) & introducerer til næste møde.             
Der etableres en liste af ansvarshavende.  
Messenger til dag-til-dag meddelelser.  
FB-gruppen til indkaldelser til møder/begivenheder.  
 
Eva ønsker sms eller mail på 42760022, evauhandberg@gmail.com 
Jan, Mille og Lykke ønsker messenger beskeder.  
 

15. Fastsættelse af næste møde 
17.9. 13.30 hos Mads 

 
 
 

16. Evt. 
intet 
 

 

mailto:evauhandberg@gmail.com

