
Foreningen Polyamori Danmark 
_____________________________________________ 
 
 
Referat 3. december  2017 kl. 10.00 i Odense  
tilstede:  
Mille, Lykke, Barbara, Jan, Mads , Morten på Skype indtil ca kl 13.00 
 

1. Meddelelser 
- Mads og Anny har været med i “Polyhvaffornoget”, som er lagt op på 
polyforeningens side. Mads spørger, om vi kan få lov at lave podcasten i 
offentlighedsarbejde.  
Der burde være links til medierne om polyamori på foreningen hjemmeside. Mads 
påtager sig ansvaret.  
- Mille & Barbara var på Herning Bibliotek for at holde foredrag.  
Barbara holder polycafémøde lørdag 13.1.18 om eftermiddagen I Herning. Barbara 
spørger Herning bibliotek, om de vil annoncere for mødet, som er oprettet i 
Poly-Jylland. Vi prøver at indbygge 1-2 cases om fordomme i foredraget og Mads 
spørger Polyhvaffornoget, om de har materiale til dette.  
- Morten spørger, hvad bestyrelsen synes om Morten og polyculens deltagelse i 
Medierne.  
Barbara kan godt lide avisartikel, som er meget sober. Morten har læst 
oversættelsen.  
Mille og Lykke kommenterer programmet på DR2 (18.11.), som havde en anden 
dagsorden, men som gav en vinkel på polyamori, der viser polyamorøse parforhold 
og dermed virker folkeoplysende. 
Morten var overrasket, hvor meget ens virkelighed bliver redigeret af redaktionen til 
fordel for underholdning til seerne.  
Lykke foreslår at lave en dag på Radio 24/7. Måske burde man kontakte Anders 
Lund Madsen om polyamori.  
- Anders Stjernholm (eks-formand for ateistisk selskab) er kommer ind i Folketinget, 
han er polyamorøs. Mille kontakter ham med henblik til et samarbejde.  
Lykke har to forespørgsler fra medierne. Hun ønsker, at foreningen får mulighed at 
præge billedet om polyamori i Danmark.  
 

2. Formalia  
Foreningen er flyttet. Mads har flyttet foreningens oplysninger, men skal stadig flytte 
foreningens bank . 
 



3. Medlemsarrangementer 
- medlemsarrangementer: julearrangement hos Lykke og Jan; gløgg og æbleskiver 
afregnes i foreningen.  
- paneldebat (Morten): Morten har skrevet udkast til invitation. Han mangler en 
sparringspartner. Morten finder en samarbejdspartner i polymiljøet i Danmark inden 
1.1.18. Mille foreslår Søren Ekelund. Hun tager kontakt til ham for at samarbejde eller 
sparring.  
- Lokale møder: cafémøde 13.1.18 I Herning er inviteret i Poly-Jylland 
- jour fixe: Fx København på Cocks and Cows,  privat på  adresser, der går på 
omgang.  
Foreningen vil gerne give tilskud til forplejning (snacks, kaffe, danskvand), Lykke 
formidler kontakten til Rose (som bor i nærheden af Århus). Barbara tager kontakt 
med henblik på møder i Århus.  
Der drøftes forskellige muligheder for at afholde faste møder en gang om måneden. 
Mads, Lykke & Jan  og Barbara finder en fast dato til arrangement i Odense, 
Valby/København og Give/Haderslev på en  hverdagsaften. .  
 

4. Generalforsamling -planlægning (Mads, Lykke og Mille)  
Datoforslag: en af dagene 9.-11.3.18 
sted: Studenterhuset i Odense.  
Festen: deltagerbetaling med lavere pris for medlemmer 
Hvem planlægger GF og festen? Mads er ansvarlig for booking og dato.  
Planlægning af auktionen: Mads tager planlægningen af auktionen.  
Musik:  Bali spørges, om de vil spille (5000 kr. maks)  
Mad: der tilstræbes buffet igen (fx indisk buffet); der var problemer med opsætning af 
maden; det skal planlægges bedre.  
Pris for festen: medlemmer 200 kr/ ikke-medlemmer 300 kr. /støttemedlemmer: 300 
kr.  
Der afholdes en form for konkurrence, dog ingen kyssekonkurrence.  
Valg til bestyrelsen:  
-Ønsker til forpersonsposten: ingen i bestyrelsen ønsker at stille op is tedet for Mille; 
Mille fortsætter gerne.  
På valg er: Mille, Eva, Jan og Morten samt suppleanterne. De spørges hver især, om 
de vil være stille op igen. Morten vil være suppleant, hvis der er brug for ham, men 
ellers har han ikke tid i 2018/19.  
Vedtægtetsændringer: Bestyrelsen afholder et møde den 27.1.18 med denne som 
eneste punkt. 
afsnit om GF skal ændres  



- der skal drøftes , hvordan medlemsskabsåret defineres (kalenderår). indmeldelse 
og kontingent skal inkluderes i vedtægterne.  

 
 

5. Ekstern kommunikationsstrategi og informationer om møder 
Nyhedsbrev burde udkomme med fast mellemrum. Mads står på FB-kommunikation.  
Mille er ansvarlig for mediearbejde, at repræsentere foreningen udadtil. Lykke tager 
sig af opfølgning, Mads tager sig af kommunikation til medlemmerne og på FB, 
hjemmesiden mm.  
 

6. Opgaveliste (Lykke) 
Lykke har behov for en opgaveliste. Opgavelisten er oprettet på Drev, og ligger i 
arbejdsgrupper: 
https://docs.google.com/document/d/1cwDHZaZTOH00xo39iv3ETpmJRL4XIUt1dWh
7LG3ljbI/edit?usp=sharing 
Bestyrelsen bedes opdatere listen med egne opgaver inden 15.1.2018. Barbara 
tjekker referatet for deadlines, der skal over i opgavelisten.)  
 

7. Medlemsstatus 
67 medlemmer 
 

8. Økonomi 
12.897,65 kr.  på kontoen 
  

9. Arbejdsgrupper, status  
GF & fest:   se punkt 4  
smykker/ merchandise /webshop: udsat til 2018 
mail: der vil ikke blive lavet om på password i polymail, Jan er administrator 
foredrag: Slides udvides med en case eller to. Mille & Barbara  
retlige vilkår: Mille kontakter Anders Stjernholm 
Folkemødet (Lykke) . udsat til næste møde  
ø-lejr /kærlighedsfestival (John) intet nyt  

10. Status på Forretningsordenen. Mads/Barbara  
Deadline: Mads tager et udkast med 27.1.18  

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

12. Lobbyarbejde: udsat  

https://docs.google.com/document/d/1cwDHZaZTOH00xo39iv3ETpmJRL4XIUt1dWh7LG3ljbI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cwDHZaZTOH00xo39iv3ETpmJRL4XIUt1dWh7LG3ljbI/edit?usp=sharing


13. Polyanerkendende  behandlere og rådgivere/ Mads - Status på listen  
Verificering af behandlere foregår p.t. efteruddannelser, men vurderinger fra polyer, 
der har været til behandling, burde anvendes. Der diskuteres, hvorvidt og hvordan vi 
skal kontrollere uddannelser. Der diskuteres også, hvordan vi skal anbefale 
terapeuter.  
Konklusionen er at vi kan skabe synlighed for terapeuters uddannelse, men ikke 
vurdere uddannelsens kvalitet. Offentliggørelsen foregår en efter en efter at 
terapeuten har vist et bevis på uddannelse til foreningen Polyamori Danmark af 
uddannelsen. Terapeuter uden uddannelse kan ikke optages på listen. Personer der 
anbefaler terapeuter bekræfter dette over for foreningen  
Listen deles i navn, uddannelse, erfaring samt et billede.  
 

14. Forhold til definition af polyamori på Wikipedia  
Ansvarlig: Morten, Lykke - udsat  
Deadline 1.3.18 
 

15. Fastsættelse af næste møde: Møderne er noteret i Gmail-kalenderen.  
vedtægtsmøde 27.1.18 kl 10 i Strib,  
bestyrelsesmøde 24.2. kl 12-18 hos Mads, Odensevej 23, Odense 
 

16. Evt. intet 
 
 


