
Referat af generalforsamlingen i foreningen Polyamori Danmark,  

Studenterhuset i Odense, 24.3.2018, kl. 14.00-17.30 
 

 

1. Velkomst og valg af dirigent 

Mille byder velkommen.  

Carsten Buhl valgt til dirigent. Gennemgang af dagens forløb  

med pauser etc. 

2. Valg af stemmetællere og referent 

Anni Scriblewib og Susanne Rosenberg Madsen vælges som stemmetællere.  

 Nova Heidi Sjølander bliver valgt til  referent.  

3. Forpersonens beretning 

Beretning ved forperson Mille Idehen om, hvad der er foregået i  

foreningen Polyamori Danmark siden sidste års stiftende  

generalforsamling og i tiden op til.  

Præsentation af bestyrelsen incl. suppleanter, bl.a næstforperson Lykke Bedsted 

Pedersen, kasserer Mads Heimdal Thy, sekretær Barbara Lange Schütt. I bestyrelsen 

sidder desuden Morten Hvass Jensen, John Traczyk, og Eva U. Handberg. Lykke, 

Mads og Barbara sidder indtil 2019, der er valg til forpersonposten i år, valget står 

mellem Mille og Mads.  

Bestyrelsen holder møde hver 6. uge, samt en arbejdsweekend én gang om året. 

Gennemgang af foreningens struktur og opgaver.  

Kommunikation med medier, studerende etc. Medlemsarrangementer, bl.a Pride, 

debat med LGBT bl.a. ang. lovgivning på området, julehygge, åbent cafémøde på 

bibliotek med STORT fremmøde, design af (gratis) foredrag, tilskud (300,-) til 

arrangementer i private hjem, nordisk polysamarbejde, bl.a nordisk konference i 

Oslo efterår 2018, velfungerende organisation, større synlighed, som skal give 

mindre tabu omkring polyamori. Der er stor interesse især blandt studerende og 

journalister. 

 Mille takker især de afgående medlemmer Morten og Eva og suppleanterne John og 

Jan Bedsted Pedersen. Klaus Hjerl Lillelund udtrådte i efteråret 2017 af personlige 

årsager. Tak til bestyrelsen for deres store arbejde!  

Der drøftes spørgsmål ang. politiske tiltag; Mille angiver, at målet er først at vende 

folkestemningen via oplysning etc, synlighed, samarbejde med LGBT etc og derefter 

lovmæssige tiltag mm. 

Der er spørgsmål til factsheets, der bruges i foredrag, og planer om etablering af et 

foredragsteam, der tager ud og fortæller om polyamori. 

4. Godkendelse af regnskab for 2017 

Mads Heimdal Thy fremlægger foreningens regnskab, der er underskrevet af revisor 

Kristian Hollmann. Regnskabet godkendes af alle. 

5. Vedtagelse af budgetforslag for 2018 



Fremlæggelse af budgetforslag for 2018 ved Mads. Budgettet godkendes af alle. 

6. Fastsættelse af kontingent for 2019 

Forslag fra bestyrelsen om at fastholde et kontingent for ordinære medlemmer på 

200,-. For støttemedlemmer bliver kontingentet 200,-. Begge forslag vedtages med 

én stemme imod. 

7. Indkomne forslag 

a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (vedhæftet indkaldelsen)  

i. Bestyrelsen foreslår en ændring af §2, stk 2 - ændringsforslaget 

diskuteres, forslag om bortfald af bestyrelsens 

ændringsforslag/opretholdelse af oprindelig formulering - 

ændringsforslaget bortfalder med stemmer for 21 og 9 imod 

ii. Forslag om bortfald af støttemedlemskab - §3, stk 3 udgår, 

enstemmigt vedtaget 

iii. Nyt stk 6  foreslås af bestyrelsen - dette vedtages. Forslag til 

formulering heraf; Stk 6 “Kontingentet fastsættes på den ordinære 

generalforsamling og nyt stk 7 “Kontingentet dækker medlemskab i et 

kalenderår. Ved indmeldelse i sidste kvartal af året gælder 

kontingentet også for det efterfølgende år” - de to forslag vedtages 

iv. Forslag ang foreningens aktiviteter; “På foreningens hjemmeside vil 

der være en opslagstavle, hvor behandlere o.a. kan reklamere for 

terapi, serviceydelser mm, som kan have relevans for polyamorøse. 

Bestyrelsen godkender, at den tilbudte ydelse har polyrelevans, men 

tager ikke ansvar for ydelsens kvalitet eller udbyderens faglighed” - 

ændringsforslaget vedtages 

v. Nyt §4, sidste stk “Arbejde for bedre retlige vilkår for polyamorøse” - 

forslaget vedtages 

vi. Ændring af ordlyden “formand” til “forperson” - forslaget forkastes  

vii. Bestyrelsen foreslår tilføjelse til “Ved stemmelighed har formanden 

den afgørende stemme” - forslaget forkastes 

viii. Bestyrelsen foreslår ændring til §6, stk 2 “Bestyrelsen består af 

maksimalt syv medlemmer. Der vælges desuden to suppleanter, og 

bestyrelsen, udover formanden, konstituerer sig selv” - forslaget 

vedtages 

 

8. Valg af formand 

a. på valg er Mille Idehen - hun modtager genvalg 

i. Mads stiller også op som formand. Mille er genvalgt til formand. 

9. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer 

a. 3 ledige poster - Jan Bedsted Pedersen stiller op såfremt ingen poster 

besættes 



i. Lykke, Mads og Barbara sidder i bestyrelsen til næste 

generalforsamling. Opstillede kandidater er: Per Meibom, Michella 

Charlie Katja Jensen og Sven Uhrenholt Frenzel, der alle vælges. 

10. Valg af 2 suppleanter 

i. Susanne Rosenberg Madsen og Klaus Green-Andersen stiller op, 

begge vælges. 

11. Valg af revisor - revisorsuppleant 

i. Kristian og Anni genvælges som foreningens revisor og 

revisorsuppleant 

12. Nedsættelse af udvalg 

a. Bestyrelsen foreslår et Pride-udvalg 

i. Lykke præsenterer konceptet mm og foreslår, at én person vælges, 

der får stafetten, har kontakten til bestyrelsen og sammensætter et 

arbejdsteam - Søren Werk, Nadja Feld og Lykke. 

b. Bestyrelsen foreslår et sommerfest-udvalg 

i. Lykke foreslår en sommerfest med samme koncept som ved 

ovenstående: Klaus Green-Andersen, Rune K. Holm og Nova melder 

sig som arbejdsgruppe 

13. Evt. 

i. Lynn fra den norske polyforening fortæller om en nordisk 

polykonference i Oslo 

ii. Barbara om arbejdsgrupper til aftenens fest 

iii. Jesper Bull Berger foreslår en registrering af polyamorøse, der kan 

være kontaktpersoner mm for medier o.a. Der kan oplyses om alt 

vedr. sine polyforhold, -værdier etc. Jesper og Sven arbejder videre 

med idéen og præsenterer den på foreningens hjemmeside. 

 

 

 

 

 


