Foreningen Polyamori Danmark
Referat af mødet den 16/12 kl. 13-16 i Haderslev, Grønningen 44
Deltagere: Mille, Barbara, Mads, Klaus, Per
Afbud: Susanne, Sven, Michella

1. Meddelelser (alle)
Film om polyamori: Der er to screeninger af filmprojektet i Århus ( 9.1.: Cafe
Smagløs, 16.1.: Kvindemuseet Århus), som vi er inviteret til. Barbara & Klaus
deltager hhv. 9. og 16.1.
Hjemmeside: Den nye hjemmeside er oppe at køre, men en opdatering af systemet
giver fejlmelding nu.

Nytårsarrangement: Mads overvejer et nytårsarrangement med børn.

T-shirt: Mads beretter, at brug af T-shirt til arrangementer kan give positiv
opmærksomhed for foreningen.
Engelsksproget polymøde: Mille har stiftet en engelsksproget gruppe, og afholdt et
tirsdagsmøde med 17 deltagere (5 danskere & 12 ikke oprindeligt dansktalende
deltagere). Der er p.t. ca 70 i netværket, basen er København; Mille er tovholder.
GF: Mille har truffet aftaler med Anders og Lars om GF & underholdning til festen.
Research: Mille er i gang med at lave en undersøgelse om polyamori.
GF- Klaus: Cocks & Cows, Ravnsborggade 14, København, er reserveret til 23.3.19
til 300 kr uden drikkevarer.

2. Medlemsstatus (Per/Mads)
103 d.d.
Mål for medlemstal for ultimo 2019: 150
3. Økonomi / forslag / input til budget 2019 (Per)
Vi har fået flere indtægterne i form af kontingent i 2018. Vi havde budgetteret med
+6.500 kr., men p.t. ligger vi på ca 9.000 kr. i overskuddet.
Forslag til merchandise: huskeblokke, servietter med logo (til GF & fest), t-shirts
(ikke hvide, ny form), balloner (helium) med en nydesignet flyer, flyers,
kondomfoldere, plakater, fotos til markedsføringsmateriale (spørg Silas Johansen),
hjælp til grafisk design, bilstreamere i gennemsigtig folie (sort/hvid skrift),
Forslag til budgettet: Deltagelse i folkemødet på Bornholm, basisbudget
udarbejdes. (Mille)

Sommerfest 2019: ca 5.000 kr.
Copenhagen Pride: foreningsmedlemskab & samarbejde (kontingent, banner m.fl.)
4.000 kr.
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4. Regnskabsprogram (https://www.foreningsadministrator.dk/)
Per ønsker at købe adgang. Mads vil se på tingene, men beløbet for 2019 bliver lagt
ind i budgettet. Mulige programmer undersøges til næste bestyrelsesmøde, fx
Dinero.
5. Generalforsamlingen
a. Lokaleforslag: Copenhagen Pride, H.C. Andersens Boulevard 27,
København, kl 13.00-17.00, fest: Cocks & Cows, Ravnsborggade 14,
København. Fra kl 18.00-02.00
b. Arbejdsgrupper: Der nedsættes to små arbejdsgrupper til GF og fest. Der
udarbejdes tidsplaner og de praktiske aktiviteter planlægges. Tidsplaner
offentliggøres på dagen.
c. Forslag
Vi har booket og truffet aftaler med Copenhagen Pride (Lars Henriksen) til
generalforsamling, Festlokalet er booket, der er gæstetaler til GF (Lars Henriksen) og
underholdning til festen (Anders), der er DJ til festen efter maden, personale og
bemanding i baren. Mille og Anders Stjernholm mødes på Cocks and Cows før og
aftaler underholdningen.
Program:
GF 13-17
Fest kl 18.00: Velkomst v. formanden.
Indbydelse til festen skrives af Mads og sendes ud snarest. (Plakat) Tilmeldingsfrist
8.3.2019
Underholdning /v Anders: Mille finder på en gave (500 kr) som tak. Han bliver
inviteret med til middag.
TIlmelding af veganere/vegetarer ved tilmelding.
Prisoverslag:
medlemmer: 225 kr.
ikke-medlemmer: 375 kr.
kontingent & fest: 425 kr.
Arbejdsopgaver:
GF: Mads (tovholder)
Stemmesedler (Klaus)
Navneskilte (Mads)
Kuglepenne (Klaus henter lageret fra Lykke.)
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Oplæg /v Lars (Mille)
Kaffe/te Mille spørger Lars
Sodavand (gl fra festen, Per)
Kage (donationer) (Barbara)
Klargøring (Bestyrelsen, Mads er tovholder)
Oprydning (Bestyrelsen, minus Klaus der klargør festen)
Dagsorden (Barbara)
Find dirigent (Mads)
Kandidater (alle)
vedtægtsændringer (alle)
Offentliggørelse af mulighed for forslag til vedtægtsændringer (Mads)
Skaf bannere (Klaus henter)
Der er AV-udstyr i lokalet.
Fællessang (Mille)
Sanghæfter (Mille)
Musiker til fællessang (Mille)
Gave til dirigent & Lars (Mille)
Fest: Klaus (tovholder)
Kontaktperson/Tjek ind: Klaus
Veganere/vegater (Klaus)
Gave til Anders ( Mille)
Auktion: Mille spørger Susanne, Gerhard

6. Drøftelse af brug af foreningens identitet i FB medlemsgruppen
Som privatpersoner bruger vi egen identitet. Promotion af ikke-kommercielle
polygrupper og polyaktiviteter er ønsket. Kommercielle interesser fremmes ikke i
gruppen.
7. Flytning af vores konto til danske bank (per)
Per indsamler adresser og underskrifter. Susanne mangler; Per tager kontakt til
Susanne.
8. Mobiltelefon - er den nødvendig ?
Mobiltelefonen lukkes efter december 18.
9. indmeldelse i cph pride
Foreningen meldes ind i CPH Pride for 2019. Per tilmelder foreningen.
10. Evt.
Det nordiske samarbejde: forberedelse af en nordisk konference i 2020. (Mads)
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Arbejdsgrupper: hver arbejdsgruppe i 2019 skal have en kontaktperson fra
bestyrelsen, budgettet skal skrives af arbejdsgruppen og godkendes af bestyrelsen
inden indkøb af materialer
næste møde: 20/1-2019 (KBH eller Fyn) og 17/2 (KBH eller Klaus)

