
Foreningen Polyamori Danmark 
_____________________________________________ 
 
 
Referat af  mødet den 24.2. kl 12-17 hos Mads, Odensevej 23, Odense 
tilstede: Mille, Eva, Barbara, Mads 
 

 
0. Samarbejdsform på Messenger mm 

Der skal gennemtænkes i den nye bestyrelse. På Messenger kan man hurtigt vippes 
af diskussionen. Diskussionsemner lægges som selvstændig tråd i FB 
bestyrelsesgruppen. Det er vigtig, at der sættes deadlines for beslutninger og 
kommentarer på.  
Småsnak henvisess til privat chat.  
  

1. Meddelelser 
Mille:  
- Vi har fået tilbudt andel i leje af et sommerhus på Bornholm til folkemødet. 
- Har taget kontakt til en, der tager sig af et stand eller pop-up event. Vi kan også 
samarbejde med LGBT København.  
- Poly-Norden: Der er et forslag om en fælles konference om polyamori. Mille og 
Lynn Myrdal påtænker en konference i Oslo.  
Mads: 
- Regnskabet er sendt til revisor, der har lovet noter til regnskabet inden 
generalforsamlingen.  
 

2. Godkendelse af referatet af 27.1.18 
Godkendt. (BL renskriver/layouter og giver Mads besked.) 
 

3. Medlemsarrangementer 
Mads har holdt et polymøde i januar hjemme hos sig selv. Næste gang skal det være 
et temamøde.  
Lykke holdt et møde hos sig selv 13.2. med fælles Tv-aften. Der var to nye deltagere 
og mange gamle, bekendte polyer. Der 12 deltagere 
Polymøde på Herning bibliotek. 35 deltagere, det var en succes. Opfølgningsmøde 
om mono/poly-forhold, gerne igen på Herning bibliotek.  
Konklusion:  
Vi laver et manual om polymøder, som også indeholde roplysningenr om de 200 kr 
tilskud, hvis det afholdes under foreningens navn. Lykke og Jan bedes om at skrive 



manualen og lægge den på hjemmesiden.  
Konklusion:  
Det kan anbefales, at vi i fremtiden bruger offentlige steder som fx biblioteket.  
Vi giver 300 kr tilskud for hvert polymøde, afholdt af medlemmer og annonceret i 
polyforeningens  regi i netværket (FB). Man må ikke tage entré eller på anden måde 
tjene penge på mødet.  
 

 
4. Generalforsamling - planlægning 

Indkaldelse: Mads lægger den aktuelle version af vedtægtsændringer ind i Google 
Drev.  
Indkaldelse og dagsorden drøftes, især punkt 9. 9a-4 9e udgår og de andre punkter 
gennemarbejdes af Mads.  
Mulige bestyrelsesmedlemmer: Michella, Sven, Helle/Klaus/Per (Mille kontakter 
dem). Henning/Nadja (Barbara kontakter dem).  
Fællessang: Peter Erland er blevet spurgt, om han kan og vil spille til GF. 
Auktion: Mads sender ud i grupperne for at bede om donationer. Han sender også 
direkte forespørgsler ud. Mads tager hele processen; Mads tager kontakt til Lykke, 
om hun vil være auktionarius.  
Quiz: Mille har styr på den. 

 
5. Generalforsamling - logistik (Mads, Lykke og Mille) 

 
a. Deltagelse i fest efter spisning (Mads) 

Mads har listen over de tilmeldte.  
John har tilbudt at stå i døren og tage imod de nyankomne. Eva vil hjælpe 
John, og hvis John bortfalder, overtager Eva.  

b. Lykke har købt opøsere mm 
Maden er bestilt til 60. Der er pt 41 tilmeldte. Der er maks 80 deltagere.  
Vi skal hjælpe med oprydningen.  

c. Bandet ønsker at stille op under GF. Mads undersøger tidspunktet og aftaler 
med Gerhard.  

d. Bestilling af kaffe & te i pause: bestilles på dagen af Mads.  
 

6. Medlemsstatus (Mads) 
2018: 51 (der er 32 fra 2017, der ikke har betalt endnu; de får en ekstra rykker)  
 



7. Økonomi (Mads) 
Vi 22.782 kr på kontoen.  
 

8. Budget -prioritering af aktiviteter og udgifter hertil i 2018, herunder 
medlemsaktiviteter, pride, Folkemøde og Fællesnordisk Polyamori konference 
(Mille) 
Mads har lagt regnskab & budget ind på Google drev. Budgettet gennemgås.  
Nordisk konference: Der sættes et punkt ind om forberedelsen af en nordisk 
polykonference.  
Transportomkostninger:  
Der afsættes 400 kr. pr. bestyrelsesmøde til transport over Storebælt. Hvis ikke der 
køres en bil over Storebælt, så udbetales penge til den længst rejsende mod 
dokumentation. Transport koordineres via FB.  
Folkemødet: udskydes til 2019. 2 personer tager derover for at undersøge, hvilke 
muligheder man har som forening. Vi finder 2 ansvarlige efter GF. Vi reserverer to 
sengepladser. Foreningen støtter med 2000 kr. Mille svarer til Hanne. Folkemødet er 
14.-17.6.18 
Pride: bb 
Sommerfest: skal finansiere sig selv.  
  

9. Arbejdsgrupper, status  
udsat til næste møde 
 

10. Forretningsorden (Mads) 
gennemgået og vedtaget 
 

11. Fastsættelse af næste møde 
Kort møde med evt. konstituering efter GF den 24.3.18 
 

12. Evt. 
Vi holder kontakten på FB op til GF. Mile tager imod forslag til GF.  
 


