Foreningen Polyamori Danmark
Dagsorden for mødet den 10/11 kl. 13-18 i Arrild, Toftlund
Tilstede:
Afbud:

1.

Barbara, Mads, Per, Susanne, Mille, Klaus
Lykke, Sven, Michella

Meddelelser (alle)
Susanne har gennemført to hyggeaftener.

2.

Medlemsstatus (Per/Mads)
Vi har p.t. 100 medlemmer inkl. støttemedlemmer.

3.

Økonomi (Per)
P.t. har vi ca 24.000 kr.

4.

Rekonstituering
Lykke udtræder, Klaus fuldt bestyrelsesmedlem
Ny næstformand: Klaus

5.

Generalforsamlingen
5.1.

Afholdes på CPH Pride, HC Andersens Boulevard 27, København

5.2.

Lokaleforslag
kriterier for festlokale:
5.2.1.

maks 10.000 kr til lokaleleje

5.2.2.

plads til 120 personer med service, bord & stole

5.2.3.

110 kr pr. person til mad

5.2.4.

gratis stand-up comedy

5.2.5.

mulighed for musik/stereoanlæg

5.2.6.

pynt

5.2.7.

god tilgængelighed (ikke for lang transport fra CPh. Pride)

5.2.8.

Mads forespørger Cocks & Cows, om vi kan holde festen der.
Prisforslag 200/350 kr. med standardmenu.

5.3.

Arbejdsgruppe nedsættes: Klaus & Per
Mads spørger Carsten Buhl, om han vil være dirigent igen.

6.

Forespørgsel om donation til filmproduktion
Vi giver afbud til produktionsgruppen.

7.

Medlemsinfo arbejdsgruppe
Mads skriver pitch i bestyrelsesgruppen og skriver medlemsinfo efter

Foreningen Polyamori Danmark
Dagsorden for mødet den 10/11 kl. 13-18 i Arrild, Toftlund
bestyrelsesmøderne. Han lægger det op i medlemsgruppen. Barbara er
sparringspartner.
8.

Slogan
Vi er flere end du tror! , vedtaget.

9.

Nye billeder
Vi har brug for nye billeder. VI skal hyre en fotograf. Formentlig i 2019 efter GF.

10.

Evaluering af arrangementer.
10.1.

Det ville være godt at have en slags drejebog til arrangementer (fx GF & fest).

10.2.

Festudvalg til en fest skal sammensættes af folk, der er villig til at organisere
festen fra start til slut. Der burde være en lang opstartsfase, dvs. hvis man
melder sig i 2019, melder sig til at planlægge en fest i 2020. (Muligvis
udpeges en tovholder blandt de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, men det
skal være medlemmer, der bærer festen og planlægningen.) Festudvalget
påtænkes dannet/opslået på GF.

10.3.

nteresserede til festudvalg 2019: Sarah-Sophia & Philippa O. samt Mads.
Der søges efter steder. Efterlysning i nyhedsbrevet: steder og frivillige (4
frivillige ekstra)

10.4.

Der planlægges ophold fredag-søndag.

10.5.

Der skal ikke bruges så mange penge på mad; der påtænkes en enkel
aftensmad fredag aften, og festmad lørdagaften.

10.6.

Det er vigtig, at folk påtager sig de opgaver, de forpligter sig til. Ingen skal
uforberedt stå med oprydningen.

11.

Per har undersøgt muligheder for at støtte CPH-pride:
B-medlemskab i CPH-pride koster 1000 kr.
Beslutning: Vi budgetterer med beløbet i 2019 og melder foreningen ind pr.
1.1.2019

Vi benytter os aktivt at deres tilbud.

