Foreningen Polyamori Danmark
Dagsorden for mødet den 17/02 kl. 12-16 på H.C. Andersens Blvd. 27

1. Meddelelser (alle)
a. Ny bankkonto (Per)
i.

Danske Bank konto er nu oprettet, og vores penge er flyttet.
Indbetalinger kommer ind som de skal, både via bankoverførsel,
kontingent og mobilepay. Både Mads og Per har adgang via
NemID (hvilket er lidt ubelejligt).
Udestående er et MasterCard i foreningens navn, der skulle være
en del af aftalen. Per har rykket i uge 7.

b. Nye slides til foredrag (Susanne)
i.

De nye slides er færdige, og Susanne har bedt om
tilbagemeldinger. Mads har nogen små grafiske forslag til
rettelser. Det har han meldt sig frivilligt til at foretage i ugerne
fremover.
Susanne og Mille skal holde foredrag d. 18. marts.
Mille bemærker, at “åbne spørgsmål til salen” skal undgås, da
det kan virke grænseoverskridende for publikum.

c. Polymøde i den engelsk-talende gruppe (Mille)
i.

16-17 mennesker mødte op til et hurtigt opsat møde (det virker
godt med spontane møder i denne gruppe). Det foregik i et privat
hjem og var en succes.
Både nye og “gamle” ansigter. Omkring 70 personer er medlem i
den engelsk-talende gruppe.

d. Anders Stjernholm møde fredag d. 15. februar (Mille)
i.

Blev aflyst da Anders Stjernholm blev syg. Hvis frokosten ikke
bliver givet af C&C, så er det besluttet at Foreningen betaler for
frokosten.

2. Medlemsstatus (Per/Mads)
a. 71 indmeldte / 41 mangler at indbetale
i.

Der er lavet en praksis om, at personer, der beder om adgang til
foreningens medlems-side, men ikke er medlem, får en besked
om hvordan de kan melde sig ind.
Der skal sendes en meddelelse ud 3 dage inden februars udløb
om, at deres medlemskab står til ophør.

3. Status på økonomi (Per)
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a. Der står 47.530 DKK på kontoen nu. Der er 41, der har meldt sig til GF
Fest, hvilket betyder at 12.300 DKK er “øremærket” til festen.
4. Budgetforslag til 2019 (Mads/Per)
a. Per har budgetforslaget fra sidst.
i.

Budgettet er gennemgået og opdateret på bestyrelsesmødet.
Per har opdateret budgettet og det vil blive lagt på Google drive

5. Festen (Klaus)
a. Tilmeldingsstatus: 41 tilmeldte lige nu (33 medl./8 ikke-medl.)
b. Lokationsproblemer
i.

Cocks & Cows er under ny ejer, og det betyder, at der har været
en ændring i deres tilbud. De har to forslag; et hvor maden
reduceres til to retter og der er DJ; eller alternativt hvor DJ
fravælges og musikken istedet bliver en playlist.
Ved sidstnævnte er prisen fortsat 300 DKK.
Klaus tager kontakt til C&C og får en fast kontrakt med sidste
mulighed.
Klaus arrangerer at Mille, Anders Stjernholm og ham selv kan
komme ind og spise og se lokaler fredag d. 22. februar kl. 13:00.

c. Auktion (Susanne)
i.

Mille har modtaget to gaver fra Sinful.dk. Modydelse har været, at
de ønsker at der lægges kataloger frem til festen.
Susanne får besøg af et par donorer, der har “officielle” gavekort
med, der kan bruges til auktionen.
Hvis Joan Ørting vender tilbage med bøger inden GF, så
vedtages det, at bøgerne ikke vil blive solgt til auktionen pga den
verserende kontrovers.

6. Generalforsamlingen (Mads)
a. Kandidater
i.

Det er vedtaget, at Mads udsender en meddelelse til samtlige
medlemmer, der har været aktive siden starten (2017), om at de
bedes overveje medlemskab af bestyrelsen.

b. Vedtægtsændringer
i.

Mads har fremlagt nogen forslag til vedtægtsændringer. Disse er
kortlagt i et separat dokument.
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Mille: Forperson fremfor formand.
Eksklusionsparagraffer (§3, stk 3 og 4) konkretiseres.
c. Musik/sang? (Mille)
i.

Mille har været aktiv med at spørge rundt, og det er endt med, at
Susanne Wich synger for og Gerhard gerne vil spille.

d. Hvilke arbejdsgrupper vil vi have lavet på GF?
i.

Der skal laves et forslag, der fremlægges på GF.
Sommerfest udvalg
Pride Copenhagen

e. Indkaldelsen
i.
f.

Mads gennemgik forretningsgangsdokument

Mødetidspunkt for bestyrelsen til GF
i.

Kl. 12:00
Opstilling af stole
Kaffebrygning (Helle Langgaard Meibom hjælper)

7. Personsag i miljøet (Mads)
a. Der udarbejdes et forslag til tekst på Bestyrelses-siden, med henblik på
opslag på Forenings-siden
8. Indmeldelse i CPH Pride? (Per/Mads)
a. Gøres til et forslag på GF
Mads skriver motivationen
9. Evt.
10. Næste gang vi mødes er på generalforsamlingen 23/3-19

