
 Foreningen Polyamori Danmark 
_________________________________________ 

 
Referat af  mødet den 12.5. kl 12-16 hos Mille, Sønder Allé 41, Strib 
 
Tilstede: Mille, Barbara, Mads, Per 
afbud: Svend, Susanne, Michella, Klaus  
  

1. Meddelelser (alle) 
- Mille deltog sammen med Polynorges bestyrelses i et kursus i organisationsledelse. 
Kursuslederen anbefalede, at organisationen burde opbygges på en bred bestyrelse, 
der i fællesskab bærer organisationen. Pål, som afholdte kurset, tilbød at 
gennemføre et lignende weekend i Danmark, hvis foreningen betaler hans 
rejseudgifter.  
- Samme weekend mødtes Mille også med Lynn Myrdal for at forberede en 
fælleskonference. Det næste forberedelsesmøde gennemføres i Oktober i Strib, 
Danmark. Der skal søges fondsmidler, legater mm.  
Mille vil indlede et samarbejde med Naomi om forskning. 
- Mille, Nadja, Søren deltog i mangfoldighedsmødet i Odense.  
- Mads: Afregning af festen I Odense: Vi mangler regningen fra Studenterhuset.  
- Barbara: Møde i Herning om mono-poly-forhold. 12 deltagere med stor 
engagement. Næste møde er planlagt efter sommeren.Der mangler flyers til 
omdeling.  
 

2. Konstituering (Mille) 
Næstformand: Mads 
Kasserer: Per (Mads overdrager forretningen til Per)  
Sekretær: Barbara 
alm. bestyrelsesmedlem: Michella, Sven, Susanne (oprykket i Lykkes orlovsperiode 
indtil 19.10.18; bliver suppleant igen, når Lykke vender tilbage) 

 
3. Skal det være muligt at tage orlov fra en bestyrelsespost? Og på hvilke 

betingelser? (Mille)  
Lykke søgte d.19.4.18   6 måneders orlov, som nu er godkendt.  
Beslutning:  Lykke  udtræder af bestyrelsen og genindtræder som almindeligt 
bestyrelsesmedlem efter 20.10.18.  
BL orienterer Lykke og medsender referat og forretningsorden.  
 



4.  
 

5. Forretningsorden 
Forretningsorden blev drøftet og besluttet enstemmig med ændringer (passagen om 
fravær og orlov er tilføjet).  
 

6. Generalforsamling, efterbearbejdning 
Vi skal have større lokaler til festen i 2019. Der burde også være plads til 60 
personer, helst med siddepladser og borde til alle medlemmer.  
Der skal allerede nu findes lokaler til GF og festen (samme sted). Det skal gerne 
være et sted med plads og service. Messe C i Fredericia kunne være en mulighed.  
Vi mangler et oprydningshold efter festen (fast hold). I år var der ikke et 
oprydningsteam efter festens slut. Vi mangler også bemandet garderobe til sikker 
opbevaring.  
Prisen for arrangementet (200/300) var en god pris. Prisen for ikke-medlemmer 
kunne sættes op for at motivere folk til at melde sig ind i foreningen.  
Der skal være live-musik (dansemusik), helst et band. I fremtiden vil vi formentlig ikke 
få et billigt band.  
Der skal lægges budget forud for GF.  
Der overvejes, om man laver GF med middag & fest på et andet tidspunkt.  
Der laves et planlægningsmøde først i september.  

 
7. Arbejdsgrupper 

- Pride (Mads, Søren, Nadja)  
Arbejdsgruppen består af Søren, Nadja og Lykke. Mads tager kontakt til Nadja og 
Søren, nu, hvor Lykke har orlov fra bestyrelsen.  
Der er budgetteret med materialer til Pride i København, især til banner, balloner, 
helium mm. Der er ikke budgetteret med rejseudgifter.  
- Sommerfest (Klaus, Nova, Rune)  
Klaus skriver, at han har fundet et sted i Præstø. Foreningen lægger depositum mod 
kontrakt,  informationer. Stedets hjemmeside:  Skovly, Præstø 
Mads holder kontakten.  
 

8. Medlemsarrangementer (Barbara) 
Det kunne være dejligt med poly-træf/polymøder i offentligheden, ca hver 3. måned.  
Susanne, Michella og Sven opfordres til at overveje, om de ikke vil holde polymøder.  
Barbara kontakter mulige arrangører i Jylland. Hun arrangerer også i fremtiden 
regelmæssige møder i Herning og privat.  

http://skovlyonline.dk/


Mads og Per undersøger mulige arrangører på Fyn.  
En emneliste med mulige emner samles (Barbara laver filen, evt med mulige 
oplægsholder).  
 

9. Medlemsstatus (Mads) 
p.t.  78 aktive medlemmer (8 medlemmer mangler betaling), 5 venner  
 

10. Økonomi (Mads)- generelt  
32127 kr på kontoen  
 

11. Indsats- og Budget -prioritering af aktiviteter og udgifter hertil i 2018, herunder 
medlemsaktiviteter, pride, Folkemøde og Fællesnordisk Polyamori konference 
(Mille)  
 
Bestyrelsesweekend: weekend-organisationsledelses-seminar (sommerhusleje, 
kursusleder, mad) i uge 45 eller 46.  
Beslutning: Mille undersøger, hvornår Pål har tid. Der forberedes en weekend sidst 
på året.  
Sommerfest 2018 
medlemsarrangementer (maks 300kr tilskud mod aflevering af bon).  
Pride i København 3000 kr  
Samarbejde med Polynorge  
Merchandise 5000 kr.  
 

12. Brug af Facebook (Mads)  
Opslag på foreningens FB-side: Laves af Mads. Andre sender deres tekst & billeder 
til ham.  
Begivenheder: oprettes af redaktører i overensstemmelse med bestyrelsens 
beslutninger.  
private beskeder på foreningens FB-side: Skal underskrives af den, der besvarer 
beskeden. Reglen er, at man ikke skriver på en tråd, som et andet 
bestyrelsesmedlem er begyndt at svare på. Samtalepartneren skal have lov at 
samtale med et menneske, ikke med en hel bestyrelse.  
 

13. Hjemmeside 
Foreningen overtager hjemmesiden sidst i 2018.  
Den nuværende hjemmeside er tung at arbejde med. Mads ønsker at ændre 
hjemmesiden i henhold til den nye persondataforening. Designet skal moderniseres.  



Mads vil gerne lave en app til brug for foreningen. Han vil bede folk om at tilbyde 
data til foreningen. Mads laver et oplæg til næste møde.  
 

  
14. Foredragsteam, grundlæggelse af samme (Mille/Barbara)  

Der er p.t. ikke planlagt nye foredrag.  
Hvor meget vil vi reklamere for at holde foredrag?  
Skal vi nedsætte et foredragsteam?  
Spørgsmålet sættes til drøftelse på  næste bestyrelsesmøde, så vi finder ud af, om vi 
vil gøre en indsats for at holde flere foredrag og rekruttere flere foredragsholdere eller 
ej.  
 

15. Fastsættelse af næste møde 
Mads laver en doodle for en weekenddag i uge 23-26. Frist for tilmelding 20.5.18  
 

16. Evt. 
Polydating.dk - Odinn tilbyder siden til foreningen gratis. Der er en liste med over 
1000 interesserede, GDPR-kravene skal afklares.  
Beslutning: vi hjemtager domænet. Mads laver et udkast til drift af siden. Mille takker 
ja til Odinn for overdragelsen.  
 


