
Referat af stiftende generalforsamling i Polyamori Danmark,  

afholdt den 11. marts 2017 i Studenterhuset i Odense 
 

  

1.      Velkomst 

 

Mads Heimdahl Thy  bød velkommen.  

 

 

2.      Valg af dirigent, stemmetællere og referent 

 

Enstemmigt valg af Carsten Buhl til dirigent.  

Enstemmigt valg af Heidi Sjølander Glæsner til referent.  

Valg af Anni Scriblewib, Michael Pedersen og Mads  som stemmetællere.  

 

 

3.      Beretning fra arbejdsgruppen 

 

Dirigenten giver ordet til arbejdsgruppen, der fremlægger deres beretning.  

Lykke videregiver en hilsen fra Poly Norge, der lykønsker med initiativet til foreningen. 

 

Mille beretter om baggrunden for dannelsen af Polyamori Danmark. Initiativtagerne var 

Lykke, Mille og Mads. Hensigten var at få et så bredt udvalg af polyer engageret i foreningen, 

så alle føler sig repræsenteret. Arbejdsgruppen har haft et godt forløb med mange frivillige, 

der har engageret sig. Gruppen har haft møder 4 gange det sidste halve år og har desuden 

haft en gruppe på  FB. Arbejdsgruppen har bestået af Søren Werk, David Stodolsky, Jan 

Bedsted Pedersen, Gerhard Pischinger, Barbara Lange Schütt, Naomi Hagelberg, Lykke 

Bedsted, Mille Idehen, Julia Sommer. 

 

Der er brugt lang tid på at udforme forslag til vedtægter, som debatteres senere på 

generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året. De sidste 2 

mdr. er der arbejdet på at planlægge generalforsamling og fest, der er doneret gaver til 

auktionen. Desuden har Søren Ekelund sponsoreret et liveband til aftenens fest. 

 

Hvorfor en forening? Alternativ til FB-grupper og initiativer, der kan noget andet. En 

organiseret og etableret forening kan blande sig i samfundsdebatten, oplyse, udbrede 

kendskabet til polyamori, planlægge deltagelse i årets Pride, fester, arbejde for evt ændringer 

af lovgivning, temadage, kurser, bofællesskaber. 

 

Mille opfordrer de tilstedeværende til at stille op til bestyrelsen, hvortil der skal vælges 5-7 

medlemmer og 2 suppleanter. Der kræves commitment, arbejdet består i at tegne foreningen, 

kommunikere med medier, deltage i forskellige arrangementer. Sidegevinsten er at lære 

mange polyer at kende, socialt samvær og at udvide sin polyhorisont. Lykke opfordrer til, at 

bestyrelsen sammensættes bredt ud fra køn, geografi, alder mm, så så mange synspunkter, 

perspektiver og holdninger som muligt repræsenteres. Arbejdsgruppen nedlægges officielt, og 

der takkes for et godt samarbejde. 



 

Det foreslås fra salen, at suppleanter deltager på lige fod i bestyrelsens møder med mødepligt 

og talerække. Spørgsmål om der er tænkt på kønskvotering i bestyrelsen, Mads svarer hertil, 

at der helst skal være en så bred sammensætning i bestyrelsen ift. køn, demografi mm.   

Minimum er 5 bestyrelsesmedlemmer, men det tilstræbes at vælge 7 medlemmer, samt 2 

suppleanter. 

 

Beretning fra arbejdsgruppen afsluttes med klapsalver fra salen.  

 

 

4.       Afstemning om foreningens vedtægter. 

 

Mads gennemgår vedtægterne. De sættes til afstemning for hver paragraf.  

  

Navnet Polyamori Danmark er valgt ud fra gennemskuelighed, der spørges hvorfor det ikke 

blot hedder Poly Danmark, og svaret herpå er bl.a, at det dækker bredest, kan slås op mm. 

 

Foreningens formål: at fremme kendskab til polyamori på et oplyst grundlag. 

Fra salen foreslås det, at der samarbejdes med andre polyamoriforeninger, dette punkt 

debatteres videre under vedtægten omkring aktiviteter. Der debatteres spørgsmålet om 

ligestilling af monoamorøse og polyamorøse, og forskellige konstellationer ift ægteskab, 

forældreskab, arveret mm berøres. Det diskuteres hvorvidt det skal være foreningens formål 

at arbejde for en ligestilling mellem mono- og polyamorøse forhold. Mads fremhæver oplyst 

rammer og samtykke som en vigtig del af formålsparagraffen, da foreningen repræsenterer 

det frie valg og fx ikke vil stå som advokat for fx tvangsægteskaber og ufrivilligt flerkoneri. Der 

foreslås en ændring af formulering i paragaraf 2.1 til “... polyamori er tilladt, accepteret, 

respekteret og juridisk anerkendt på lige fod med monoamorøse parforhold”. Paragraf 2 

vedtages med den ændrede ordlyd. 

 

Mads: Aldersgrænsen på 18 år er sat, fordi der er en offentlig del af Danmark at tage hensyn 

til, dette lægges ud til debat. 

 

Støttemedlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamling, Anni påpeger, at der mangler en 

beskrivelse af, hvordan regulært medlemskab af foreningen opnås, hvad dette indebærer, 

samt hvilke rettigheder foreningens medlemmer har. Spørgsmål fra salen: hvorfor 

støttemedlemskab i stedet for blot regulære medlemskaber? Mille svarer, at der i polyculer 

kan findes personer, der har lyst til at støtte op om foreningens arbejde uden at betegne sig 

selv som polyamorøse. De kan så støtte via støttemedlemskaber, der forbeholdes 

enkeltpersoner for at skabe incitament for personlig stillingtagen.  

 

Der debatteres det etiske og moralske i at annullere aldersgrænsen, og der gives udtryk for at 

ville bevare aldersgrænsen for at undgå at give foreningen et lummert image udadtil. Dette 

synspunkt anfægtes med henvisning til, at der ikke er en aldersgrænse i fx LGBTs forening, 

og at unge under 18 år lades i stikken, hvis de ikke må være medlemmer. Mads svarer til 

dette, at foreningen absolut skal arbejde for at oplyse og inkludere unge under 18 år om 

polyamori. Mille taler om foreningens hensigt om oplysning om polyamori og plæderer for 

aldersgrænsen som et middel til at undgå, at foreningen kan sættes ifm uheldige alliancer 

mellem umyndige og myndige polyamorøse. Det påpeges fra salen, at flyttes en evt 



aldersgrænse til 15 år, som er den seksuelle lavalder, så flyttes fokus udadtil til, at foreningen 

handler om sex og ikke så meget om kærlighed, hvilket ikke er foreningens ønske. Søren 

foreslår at slette paragraf 3.1. og 3.2., der så kan erstattes af “Enhver myndig person, der 

ønsker at støtte foreningens formål, kan blive medlem af foreningen”, dette lægges ud til 

afstemning i salen, og forslaget vedtages. Ovenstående formulering udgør herefter paragraf 

3.1. 

 

Eksklusion af foreningen, der debatteres hvorvidt 3 af 5 bestyrelsesmedlemmer skal have 

bemyndigelse til at ekskludere et medlem. Referenten påpeger, at ordlyden bør ændres fra 

“Eksklusion af foreningen” til “Eksklusion fra foreningen” for at undgå evt misforståelser af 

hvem og hvad der ekskluderes. Anni påpeger, at der kan opstå problemer i bestyrelsens 

arbejde, hvis 3 medlemmer kan ekskludere et (bestyrelses-)medlem i tilfælde af 

uoverensstemmelser. Det foreslås, at i fald det omhandler eksklusion af et 

bestyrelsesmedlem, så kræver dette en ekstraordinær generalforsamling. Anni foreslår, at i et 

sådant tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem er inhabilt, kan det kræve en enig bestyrelse, 

udover dette inhabile medlem, at ekskludere pågældende medlem. “En enig bestyrelse kan 

ekskludere et medlem, der gør sig skyldig i grov vedtægtsstridig adfærd eller handler 

foreningsstridigt. Et ekskluderet medlem kan appelleres på en ekstraordinær 

generalforsamling”. Ovenstående ordlyd foreslås og vedtages som ændring af paragraf 3.4. 

Paragraf 3 godkendes. Mads påpeger, at foreningens vedtægter er guidelines, der ikke kan 

overtrumfe dansk lovgivning 

 

Aktiviteter - paragraf 4, ved Mads. Oplægget er et forslag, ikke et påbud, til foreningens 

arbejdsopgaver. Listen er ikke udtømmende og kan derfor udbygges. Ændringsforslag 

“Folkeoplysning og lobbyarbejde om polyamori, herunder oplysning til børn og unge” i stedet 

for “Folkeoplysning om polyamori”. Det foreslås, at tredje pin “Skabe overblik over poly-venlige 

behandlere og rådgivere (bestyrelsen godkender listen og kan ikke selv stå på den)” samt 

sidste pin “Etablere internationalt samarbejde om polyamori” udgår. Tredje pin består, dog 

med ændring i ordlyd af “poly-venlig” til “poly-anerkendende”, hvorimod det via 

håndsoprækning vedtages, at sidste pin (internationalt samarbejde) udgår. 

 

Paragraf 5 - Generalforsamlingen, ved Mads; medlemmernes rettigheder, 4 ugers varsel, 

dagsorden, forslag i hænde senest 14 dage før forsamlingen mm. Det påpeges fra salen, at 

det bør fremgå, at et budget skal godkendes; Paragraf 5.3 d) ændring fra “Godkendelse af 

regnskab” til “Godkendelse af regnskab og budget”. Tilføjelse “Fremlæggelse af 

budgetforslag”, samt “ Valg af formand” og “Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, 

suppleanter, revisor og revisorsuppleant”, efter “Behandling af indkomne forslag”. 22 stemmer 

for ændringsforslagene,  18 stemmer imod, 7 undlader at stemme, forslaget vedtages med de 

foreslåede ændringer. 

 

Paragraf 6 - Bestyrelsen, ved Mads; arbejde, sammensætning, foreningens drift. Bestyrelsen 

består af formanden, bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne, der er valgt på 

generalforsamlingen. Ændringsforslag af paragraf 6.1., hvor sidste sætning “... der er mødt 

op” udelades, og paragraf 6.2. til “Bestyrelsen består af fem eller syv medlemmer. Der vælges 

desuden to suppleanter, og bestyrelsen, udover formanden, konstituerer sig selv”.  Forslagene 

vedtages. For at imødekomme evt. stemmelighed på bestyrelsesmøder henvises til 

udarbejdelsen af en forretningsorden, hvor der tages højde for sådanne udfordringer.  



Paragraf 6.4 “I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem, såfremt dette 

besluttes ved en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær” foreslås slettet, dette 

vedtages. Paragraf 6.5 “Et bestyrelsesmedlem kan erklæres inhabil i enkeltsager ved simpelt 

flertal” debatteres og godkendes. Der formuleres en Paragraf 6.7 “Bestyrelsen nedskriver et 

referat ved hvert bestyrelsesmøde og stille dette til rådighed for foreningens medlemmer”. 

 

Paragraf 7 - Økonomi og tegningsforhold, Paragraf 8 - Regnskab og revision og Paragraf 9 - 

Vedtægter og foreningens opløsning, ved Mads. Ændringsforslag til Paragraf 7.1 “Foreningen 

tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem”/”Foreningen tegnes af kassereren og et 

bestyrelsesmedlem”/”Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer”. Den oprindelige 

formulering vedtages. samt Paragraf 8.2. “Der vælges hvert år på generalforsamlingen en 

revisor samt en revisorsuppleant”, hvortil ændringsforslaget vedtages (incl. Revisorsuppleant). 

 

 

5.       Fastsættelse af årskontingent for 2017 

 

 Forslag om 100,- i årskontingent, forslag om at støttemedlemskab udgør halvdelen af 

et årskontingent for et fuldgyldigt medlem, forslag om 200,- i årskontingent  

Foreningens årskontingent fastsættes til 200,-, støttemedlemskab besluttes at udgøre 

halvdelen heraf.  For 2017 altså 100,- 

Adspurgt redegør Mille for, hvad kontingentet skal bruges til; medlemsaktiviteter, oplysende 

arbejde etc.  

 

 

6.      Valg til bestyrelsen 

 

Valg af revisor og revisorsuppleant. Kristian Hollmann opstiller som kandidat til revisorposten 

og vælges. Anni vælges som revisorsuppleant. 

 

Valg til bestyrelsen. Flg. kandidater opstilles - 4 kvinder og 3 mænd: 

Mille Idehen, Lykke Bedsted Pedersen, Mads Heimdal Thy, Eva U. Handberg, Klaus Hjerl 

Lillelund, Morten Hvass Jensen, Barbara Lange Schütt vælges. 

Suppleanter: Jan Pedersen og John Traczyk vælges. 

Stor klapsalve til bestyrelsesmedlemmer og suppleanterne! 

 

Der afsluttes med en sang, dirigenten takker for god ro og orden, samt god debat. 

 

Godkendt, København  21/3-2017 

 

 

 
Dirigent 


