
 Foreningen Polyamori Danmark 
_________________________________________ 

Referat af  mødet den 17.6. kl 12-16 hos Mads, Odensevej 23, Odense 
 
Tilstede: Barbara, Klaus, Mads, Mille, Per, Susanne 
Afbud: Sven, Michella 
  

1. Meddelelser (alle)  
Mads: Mads har haft en samtale med Jan Bedsted Pedersen om overtagelsen af 
hjemmesiden til en ny løsning hos Mike Mikær, som ejer et hostingfirma.  
Mille: Mille har deltaget i mangfoldighedsfest i Odense og Pride i Århus. 
Polyforeningen deltog med meget små grupper (Odense: 5 deltagere, Århus 10 
deltagere). På grund af manglende interesse fra deltagersiden deltager foreningen 
ikke i Pride i Ålborg.  
Per har overtaget kassererjobbet fra Mads. Det sidste han mangler at overtage, er 
Mobilpay.  
Vi har fået 6000 kr i donation fra en nedlagt BDSM-forening i Herning. Thomas, den 
tidligere formand, får tilbudt et æresmedlemskab. 
 

2. Sommerfest (Klaus) 
Klaus og Nova skal kigge på stedet i Præstø, som er reserveret til sidste weekend i 
august.  
Klaus er ansvarlig for sikkerhed under weekenden.  
Prisen skal være 300 kr for ikke-medlemmer.  
Der er 160 kr til måltiderne, når omkostninger for overnatning er fratrukket. Der skal 
rekrutteres frivillige til køkkenholdet til middagen. Klaus køber øl & sodavand til 
videresalg for 5 kr.  
Der er 83 interessetilkendegivelser. Tilmeldingen er endnu ikke offentliggjort. Den 
skal oprettes som begivenhed med tilmeldingsfrist 20.7. Tilmelding gælder, når 
tilmeldingen er betalt.  
Klaus & Mads sørger for oprettelsen af begivenheden.  
Klaus har lagt budget for weekenden. Han anbefaler 100 kr i tilskud for hvert 
medlem.  
Der påtænkes workshops (strik, whiskysmagning, evt. mod brugerbetaling). Flere 
workshops kan tilbydes af deltagerne. Der påtænkes at leje et vildmarksbad.  
Budget: der er afsat 1400 kr underskudstilskud på sommerfesten i det gamle budget. 
Beslutning: Der gives 150 kr. tilskud til medlemmerne til sommerfesten 



(deltagerbetaling: 300 kr ikke-medlem, 150 kr for medlemmer).  
 

3. Pride 2018, København (Mads), lørdag 18.8. kl 13.00 
Mads er bestyrelsens repræsentant i Pride-gruppen. Han samarbejder med Nadja og 
Søren Werk,  som er primus motor i arrangementet. 
Der er anskaffet en trækvogn, der skal anskaffes gas til balloner og et banner.  
Der påtænkes efterfest ved Cocks & Cows, Sankt Pedersstræde 38.  
 

4. Merchandise 
Vi giver de gamle T-shirts væk til deltagere i Pride. En anden mulighed er at give en 
velkomstpakke til nye medlemmer med kuglepen, gammel t-shirt. 
Der skal anskaffes nye T-shirts, som også appellerer til de medlemmer, der ikke 
ønsker en taljeret model. Kvaliteten burde være bedre.  
Plakat for foreningen & flyers skal udfærdiges. Der skal undersøges, om der er en 
fotograf, der vil tage portræt- og situationsbilleder. Mads kontakter Silas Johansen.  
En overvejes, hvem der kan lave en plakat/flyers.  
 

5. Arbejdsgrupper/ fordeling af opgaver (Mads)  
Sommerfest: er etableret: Klaus, Nova, Rune 
Pride: Mads, Nadja, Søren Werk 
IT: Mads, Sven 
Ledelsesseminar med Pål: Mille 
Nordisk polyamorikonference: Mille, Lynn M. (Norge), Klaus, der skal søges 
fondsmidler  
Foredrag & polymøder:  
Sjælland: Susanne (foreningen dækker maks 300 kr. for vand & snacks) 
Fyn: Mads undersøger om der er muligheder på SDU. 
Polymøder Jylland: Barbara  

 
6. Bestyrelsesweekend (Milles)  

udsættes 
 

7. Medlemsarrangementer (Barbara) 
Foredrag: holdes mod kørselspenge uden egen indtjening med foreningens 
slideshow både i foreninger (politiske foreninger, swingerklub,  eller offentligt (fx 
biblioteker). Foredraget holdes af to personer  
 

https://cocksandcows.dk/
https://www.facebook.com/public/Silas-Johansen


8. Medlemsstatus (Per)  
78 aktive medlemmer, 5 venner  
 

9. Økonomi (Mads)- generelt  
Per har endnu ikke fået adgang, Mads informerer.  
37002 kr på kontoen.  
Mads hjælper Per med at få adgang til Mobilepay.  
 

10. IT (Mads)  
Vi skal have klarlagt, hvordan vi vil bruge de data vi gemmer (GDPR).  
Vi har brug for samtykke for brug af billedmateriale.  
  

11. Hjemmeside 
- Opslagstavle over behandlere m.m. 
Der skal være et lukket område til bestyrelsen.  
 

12.  Forretningsorden  
Ny sætning i afsnit “beslutningsdygtighed”  
Når et bestyrelsesmedlem ikke deltager i et bestyrelsesmøde, får suppleanten, der er  
fremmødt, stemmeret til hele bestyrelsesmødet, medmindre der er givet fuldmagt fra  
bestyrelsesmedlemmet i enkeltsager.  
vedtaget 

 
 

13. Fastsættelse af næste møde 
søndag 12.8. kl 12.00-16.00 hos Susanne, Pantholm 40, Slagelse 
 

14. Evt. 
Visitkort & flyers? Vi skal have nye flyers og visitkort uden adresse inden pride. Mads 
kigger på det.  

 


