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Bestyrelsesmøde afholde d. 17. september 2017 kl. 13.30-16.00 i Odense  
Deltagere: Mille, Eva, Barbara, Mads, Morten 
 

1. Meddelelser:  
- Copenhagen Pride: Mille 
Fint arrangement med god synlighed med balloner og flyers; debatarrangement i 
ugen op til Pride gik fint-; optagelsen fra debatten kommer på web-TV senere.  
Afterparty på Coks & Cows: meget fin afterparty. Mille agerede som vært for 
arrangementet og talte med nytilkomne for at finde samtalepartnere til dem.  
Der var ca 20 til optoget, og ca 40 til festen. 
Overvejelser til næste år (13.-19.8.2018; http://copenhagenpride.dk): Det vil 
være fint med et køretøj eller flere Christianiacykler som samlingspunkt  for at være 
mere synligt, så gruppen ikke bliver spredt så meget. Målet er at være på øjenhøjde 
med tilskuerne for at kunne føre samtaler med nysgerrige. En lækker bil, som ikke 
kræver at der er for mange deltagere i for stor højde er en mulighed.  
Det kunne være rar at udbygge samarbejdet med LGBT-bevægelsen i forhold til 
ligestilling og accept. 
Merchandise: Vi har brug for en ny T-shirt leverandør og tidligere valg og bestilling 
af merchandise. Der har været  problemer med filen, der blev brugt til print af T-shirt. 
Den orange farve er mere brun end orange.  Følgende skal undersøges: bedre fil 
(eventuel ny leverandør for filen) og ny leverandør for T-shirt (ikke gennemsigtig) 
Banneret skal være let og ikke vindtæt, desuden ikke så bredt. (Barbara spørger 
Søren fra FDF for leverandør); skriften må gerne være større, banneret højere og 
kortere.  (Eva undersøger muligheder).  
PR: Mere målrettet PR henvendt til medlemmerne. Desuden skal det være synlig, at 
alle kan gå med.  
 
- Foredrag 
Mads har fået tilbagemeldinger fra foredraget i Smil Odense. Det gik godt; Mads 
holdt foredraget alene. Det er svært at rumme alle synspunkter i foredraget, når man 
er ene-foredragsholder. PPT må gerne være bedre layoutet med mindre tekst og 
foreningens logo. (Barbara kigger på sagen) PPT må gerne indeholde noter til 
foredragsholderen, fx i form af Hv-spørgsmål.  
Der var kritik fra deltagerne angående kommentarerne fra sidelinjen, som afsporede 

http://copenhagenpride.dk/#!/da/news


 

debatten. Rollerne for deltagerne fra bestyrelsen skal være aftalt klart før foredraget. 
Fremtidig skal der helst være to foredragsholdere; de skal spille sammen, kommer 
der andre med, deltager de som tilskuere på lige fod med de fremmødte gæster, evt. 
bare som notetagere eller hjælper med at komme med input i løbet af en pause. 
Næste foredrag: 29.11. offentligt foredrag på Herning Bibliotek. Mille & Barbara 
tager afsted og holder foredraget sammen.  
 
- Pressearbejde 
Der vises TV-programmer på både TV2 (Mille & Lykke samt polyculer) og DR2 
(Stine, Morten & Stines polycule) i oktober/november måned. Det er meget 
anstrengende at være så eksponeret, så Mille efterlyser aflastning til pressede 
tidspunkter, fx ved at overtage nogle af Milles opgaver på andre områder af 
foreningsarbejdet. Programmet med Mille & Lykke vises fra tirsdag 31.10. kl 20.00 i 
fire tirsdage i træk. Morten indleverer datoer for DR2 udsendelsen.  Burde vi lave 
PR-arbejde i FB-grupperne og hjemmesiden (datoer & programmer)? Når vi har 
teaseren, skal de i grupperne. (Mads) 
Mads finder nogle, der optager programmerne. 
Pressemateriale: Morten vil gerne tage kontakt til de ugeblade, henvender sig til 
unge og unge voknse over 18. Helt unge der kunne spørges: Michella, Rolf 
 

2. Medlemsarrangement i efteråret  
- paneldebat 
Mads har været hovedansvarlig. Det er midt i valgkampen, så Mads siger fra som 
ansvarlig. Det er ikke klogt at lægge festen samme dag som NP’s fest. Morten, Eva & 
Joy tager sig af paneldebat (evt med Joy som paneldeltager) Forslag: Sørine 
Gottfredsen, Naomi Hagelberg, Iben Thranholm, Sara Skaarup 
sted. Odense  
- fest: Eva & Morten indgår i en dialog med NP. Vi vil ikke lave en konkurrerende fest 
 

3. Medlemsstatus 
64 betalende medlemmer; der er stadig mange på listen, der tilkendegiver interesse, 
men endnu ikke har betalt. 
 

4. Status på Forretningsordenen. Mads/Barbara - udsat til oktobermøde 
 

5. Forbedring af retlige vilkår for polyamorøse mennesker. (Tag ordlyd fra 
vedtægterne) - udsat til oktobermøde 
 



 

6. Lobbyarbejde (følger punkt 5) - udsat til oktobermøde 
 

7. Polyanerkendende  behandlere og rådgivere (Eva/Mads) - Status på listen 
Eva leder efter behandlere, Mads har tilføjet en del behandlere 
Drøftelse af processen: Folk skal være afprøvet & anbefalet af foreningens 
medlemmer. Desuden skal eksamensbeviser tjekkes. Korte anbefalinger ville være 
fint. Eva kontakter terapeuterne.  
 

8. Forhold til definition af polyamori på Wikipedia: der nedsættes en arbejdsgruppe 
på næste bestyrelsesmøde. Udsat til oktober  
 

9. Merchandise/Webshop  (Lykke & Jan) udsat til oktober 
 

10. Folkemødet 2018 14.-17.6.2018 (Lykke) udsat 
 Leif Rothe Rasmussens hus er optaget  
 

11. Arkiv/Google-drev Barbara kigger på en instruks til oktobermødet. Alle bedes          
medbringe deres pc, så vi øver filstrukturen sammen. 
 

12. Fastsættelse af næste møde: 7.-8.10.2017 kl. 12.30 hos Mille 
 

13. Evt. 
- Roskildefestival (tovholder: Morten) man skal være frivillig for at være med. 
Dreamcity/bod begynder ugen før festival; opstillingen foregår to uger inden festival 
(Afbud: Eva, Barbara)  
- Bestyrelsesmiddag i forbindelse med arbejdsweekend (Mille): Der  foreslås, at 
vi en gang om året spiser sammen og hygger med tilskud fra foreningen (betaler for 
råvarer & vin) i forbindelse med en arbejdsweekend til bestyrelsen, næste gang 
7.10.17. Der sættes et loft på 1500 kr for hele arrangementet. Der afregnes med 
bonner.  
- Alle bestyrelsesmedlemmer får en gratis T-shirt 
- Mads undersøger om Foreningen Polyamori Danmark er fradragsberettiget, både 
for gaver og fradrag for kørsel ved egenbetaling (Morten).  


