
Foreningen Polyamori Danmark 
_____________________________________________ 
 
 
Referat fra mødet den 27.1. 2018 i Strib kl 10.00 
Fremmødte: Mille, Mads, Lykke, John, Jan 
 
udenfor dagsorden: 
Indkaldelse til generalforsamling, allerede udsendt 
Mads var kommet til at skrive “Vi skrev i medlemsbrevet, at havde man meldt sig ind i 2017 
(uanset tidspunkt) så var man garanteret stemmeret på GF 2018,” hvilket var en fejl. 
  
Beslutning: Der udsendes et nyt nyhedsbrev. Fejlen beklages og rettes.  
 
 
 

1. Generalforsamling -planlægning 
● Tjek-ind: Mads og Lykke laver en indslusning og sikrer, at medlemmerne får 

udleveret stemmesedler og navneskilte.  
● Sang og musik: Lykke undersøger, om Julie kan spille både før gf og som 

afslutning. Hvis Julie ikke kan, spørger Lykke Lene. 
● kaffe/kage organisering (Mille efterlyser kagebagerne)  

Kaffe bestilles i Studenterhuset (Mads) 
● stemmesedler. Det er kun medlemmer der kan stemme. (Jan) Der skal indkøbes 

fortrykte stemmesedler og navneskilte. 
● Opstilling. Alle hjælper til med at stille op. Mads undersøger hvad tid vi kan få lokalet 

ved baren. Mads sørger for at finde personer til opstilling og flytning af møbler mm. 
● hvem er på valg: Mille genopstiller, Eva (genopstiller ikke), Jan og Morten 

(genopstiller ikke)  samt suppleanten John (genopstiller ikke). 
 

2. Indkaldelse med dagsorden 
Dagsorden skal udsendes senest 24.2.2018. (Mille) 

 
Dagsorden til GF 
a) Valg af dirigent (Mille) Carsten Buhl vil gerne igen 

b) Valg af referent - (John spørger Nova) 

c) Valg af stemmetællere (Dirigenten) 

c) Formandens beretning (Mille) 
d) Godkendelse af regnskab 2017 (Mads)  



g) Fremlæggelse af budgetforslag 2018 (Mads)  
e) Fastsættelse af kontingent (Mads) Bestyrelsen foreslå 200,. pr år  
f) Behandling af indkomne forslag (Dirigenten)  

- Vedtægtsændringer (Lykke)(dirigenten) 

 
h) Valg af formand (Dirigenten) 
i) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant 
(Dirigenten) 

j) Nedsættelse af udvalg 

Sommerfest. Ansvarlig skal sættes på 

Pride Lykke ,beskriver indholdet.  

 
j) Eventuelt (Dirigenten) 

 
3. Planlægning af fest d. 24.3.2018 

 
● budget. Foreningen budgettere  et underskud på ca 3600,- for festen. 
● Underholdning: Mille har grønt lys til at tilbyde underholdningen  en overnatning til 

max.  900,-+ udgifter til transport. 
● Pris for festen. Vi fastsætter prisen til 200,- for medlemmer. 300,- for ikke 

medlemmer. Folk der kommer efter maden skal betale 200,- og indmeldes i 
foreningen. John står ved døren og sikre at folk betaler. 

● Udsendelse af invitation Mads udsender indkaldelse til gf og invitation til festen. 
Mads og Mille har ansvaret for teksten. Indkaldelsen skal indeholde opfordring til at 
melde sig til diverse arbejdsteam 

● madbestilling. (Lykke) Husk at lave en aftale med at der kan justeres kort tid før 
festen. 

● service. Mads sikre at Studenterhuset har bestik og tallerkner alternativt 
plasttallerkner. Lykke og Jan køber ta ting i Ikea for max 170,- 

● arbejdsteams (Barbara) 
○ kagebagning 
○ opstilling til bordene  
○ indkøb af lys, blomster, pynt, servietter til max 300,- 
○ arrangering af mad 
○ oprydning efter maden.  

● underholdning og konkurrencer . Mille spørger om Sinful vil give noget igen i år. 
- tip en trettener (Mille) husk at få printet  



- auktion (Mads indsamler effekter, fastsætter mindstepris, laver katalog. Lykke 
hjælper Mads med afholdelsen på dagen 

● musik. Mille har aftalt med bandet Bali at de kommer. Bandet koster 4000,- Mille 
spørger om Bali vil spille 2 sæt og have 1 i baghånden. 

● Lykke laver en anmodning om status på opgaverne, ca d. 10 feb. på facebook 
  

4. Forretningsordenen (Mads)  
udsat til 24.2. 
 

5. Evt. 
 
 


