Foreningen Polyamori Danmark
_________________________________________
Dagsorden for mødet den 12.8. kl 12-16 hos Susanne, Pantholm 40, Slagelse
Tilstede: Mille, Susanne, Barbara, Per, Klaus, Mads, Sven
afbud: Michella
1. Meddelelser (alle)
Mille: Lykke forventer at vende tilbage til bestyrelsen i oktober. Lykke har påtaget sig
ansvaret for Copenhagen Pride.
Susanne: har holdt hyggemøde med 7-8 gæster; Susanne vil holde møder på
Vestsjælland nogenlunde månedligt. Susanne vil gerne holde foredrag på Sjælland,
sammen med Mille, helst i oktober. Susanne er opsøgende i forhold til stedet.
Mads: Der er sket noget med hjemmesiden, senere.
2. Sommerfest (Klaus)
a. Status
Festen er flyttet til Møn, Askeby, Lusmosevej 23, 4792 Askeby
Der er 41 tilmeldte; 28 af dem er medlemmer. I alt 8100 kr i indtægt.
Vi lejer borde og stole (5 kr stk for en stol og 20 kr. for et bord).
Der er mange tilbud om aktiviteter. Mads skaffer overblik over de forskellige
workshops, som lægges ind i gruppen. Madholdet er i gang (med Mille som
tovholder for aftensmaden): der må bruges 100 kr til middagen uden
drikkevarer--der laves en bar. Der er et hold til at pynte op. Klaus & Peter
Christiansen er dem, der holder opsyn.
b. Hvordan er budgettet?
I alt 8100 kr i indtægt. Der er afsat 100 kr til middagen, 20 kr til hver af de små
måltider.
Vi budgetterer med et underskud på ca 3750 kr.
3. Pride 2018, København (Mads)
a. Status
Foreningen er tilmeldt, Cocks & Cows er booket, Lykke har fået et budget til
at købe banner & merchandise.
b. Køb af ladcykel:
Beslutning: Vi lejer en cykel. Vi sender links til Lykke. Lykke anskaffer banner
& merchandise.

4. Arbejdsgrupper/ fordeling af opgaver
Intet nyt.
5. Bestyrelsesweekend
Weekenden afholdes 9.-11.11.18; Mille finder et sommerhus og ser, om Pål vil
deltage. Ellers gennemføres weekend uden ledelsesseminar.
6. Deltagelse i bestyrelsesarbejde (Barbara)
Grundet inaktivitet i flere end tre måneder anvendes forretningsordenen og Michella
rykker ud af bestyrelsen og bliver suppleant i stedet for.
Klaus rykker op i bestyrelsen som almindeligt bestyrelsesmedlem og udtræder, når
Lykke genindtræder i bestyrelsen. Susanne overtager den varige bestyrelsespost.
Næstformanden informerer Michella om den trufne beslutning.
7. Medlemsstatus (Mads)
d.d. 82 aktive medlemmer og 4 venner af foreningen.
8. Økonomi (Per)- generelt
Evt. køb af ladcykel drøftes med budgettet 2019.
GF: Regningen fra studenterhuset for festen er kommet (3070 kr) og betalt.
Der er budgetteret med 5000 kr til Pride.
Konto: Danske Bank tilbyder foreningskonti til 300 kr om året; Alm. Brand vil have
1000 kr om året. Vi skifter til Danske Bank.
Til GF 2019 skal vi købe musik udefra. Mille foreslår Absolute Abba. Der udarbejdes
et budgetforslag. Per udarbejder et budgetforslag til GF 2019.
9. IT (Mads)
Vi ejer polydating.
Hjemmesiden er overdraget til foreningen.
10. Forslag til vedtægtsændringer/forretningsorden (Barbara)
Bortfalder.
11. Hjemmeside
Den nye design er præsenteret. Den virker også på mobiler.
Forslag:
Medlemsblog
bedre font til overskrifterne

Flere informationer til medlemmer

12. ny gruppe på facebook til vores medlemmer (per)
VI laver en lukket FB gruppe kun for medlemmer, gruppen får moderator der
godkender alle bidrag.
13. Personsag - lukket punkt (Mille)
Punktet er drøftet.
14. Samarbejde med Cph Pride (foreningen, ikke selve priden) (Sven)
Vi har fået et tilbud at holde GF i CPH Prides lokaler i København.
Forpersonen bliver inviteret til næste bestyrelsesmøde.
15. Fastsættelse af næste møde
30.9.
9.-11.11.
16.12.
Der er lagt 3 datoer om GF i kalenderen.
16. Evt.

