Foreningen Polyamori Danmark, Generalforsamling 2019

Referat af Generalforsamling i Polyamori Danmark
afholdt d. 23-03-2019

FORMALIA
A) Valg af ordstyrer

Daniel Larsen e r valgt. Daniel præsenterer sig, byder velkommen og forklarer hvordan
generalforsamlingen skal forløbe. Herunder procedure for afstemning mv.

B) Valg af referent
Maria Hancock er valgt

C) Valg af stemmetællere

158, 85, 54 er valgt som stemmetællere

D) Godkendelse af forretningsorden

Daniel gennemgår forretningsordenen. Herunder talerække, mængde af tid en taler får og
procedure for afstemning. Der stilles spørgsmål til mængden af tidsforbrug. Det præciseres at den
tid der bruges er pr. indlæg fra en person og ikke på hele GF. Forretningsordenen vedtages ved
simpelt flertal.

E) Formændenes beretning

Mads og M
 ille holder i fællesskab formandsberetningen da formandsposten er skiftet undervejs i
året.
Mille beretter først:
- Hvem der blev valgt på sidste generalforsamling til bestyrelsen og hvordan man konstituerede
sig efterfølgende. Næstformand; Mads Heimdal Thy, Kasserer; Per Meibom, Sekretær; Barbara
Lange Schütt, Medlemmer; Lykke Bedsted Pedersen, Sven Frenzel, Michella Charlie Katja
Jensen. Suppleanter; Klaus Green-Andersen, Susanne Rosenberg Madsen.
- der er afholdt 8 bestyrelsesmøder i løbet af året. kadencen af møderne er svarende til året før.
man skiftes til at afholde dem, så man skiftes til at rejse.
- der har været samarbejde med Poly Norge, hvor Mille har deltaget i et ledelseskursus. der har
været snakket om fælles nordisk poly-konference, men dette er udsat, da man ikke har kunnet
finde folk til at stå for at organisere det, herunder søgning af fonde mv. Ideen ligger “i skuffen”
som en god ide, der kan tages op, når nogen har ressourcerne til det
- Foreningen har afholdt en del arrangementer i løbet af året. I Herning har der været åbent møde
om Mono-poly forhold, desuden mange små, uformelle møder hjemme hos forskellige
medlemmer. Der er er oprettet en engelsksproget polygruppe for at indkludere de ikke
dansktalende i miljøet. Der har været fin tilslutning til disse arrangementer.
- Der har været afholdt sommerfest på Møn med 35 deltagere og overnatning. Der var workshops,
hygge og spisning. Evalueringen af arrangementet i bestyrelsen førte til at man tænker at det
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skal være en fast tradition i fremtiden, men gerne en hel weekend fremover. Dels grundet plads
til flere workshops og dels fordi man ofte lejer et sted for en hel weekend alligevel.
Foreningen har deltaget i Pride i Odense, Aarhus og København. Evalueringen siger, at det var
for ambitiøst at deltage tre forskellige steder, da det gav for små grupper som gav meget
planlægning men ikke meget synlighed. Bestyrelsen anbefaler, at man herefter prioriterer en
enkelt by og gør det mere omfattende her.
Bestyrelsen har været gennem en del omrokeringer i løbet af perioden, Lykke er trådt ud i løbet
af året. Sven og Michella har været med i bestyrelsen men deltaget på hhv 2 og ingen møder i
løbet af året. Derfor har bestyrelsen skrevet ind i forretningsorden, at hvis man ikke deltager i 3
bestyrelsesmøder i træk, kan bestyrelsen bede vedkommende trække sig. Susanne og Klaus er
således trådt ind som medlemmer efter at Michella og Sven har trukket sig.
Mille har i løbet af året trukket sig fra formandsposten og Mads har taget over på
formandsposten. Klaus blev i denne forbindelse valgt som næstformand.
Barbara genopstiller ikke til valg i år.

Mads beretter herefter:
- Mads fortæller hvordan han ønsker bestyrelsen skal arbejde og hvilken stemning der skal være
omkring arbejdet. Han fortæller lidt omkring hvordan opgaver har været fordelt i bestyrelsen i
løbet af året.
- Facebookgruppe for foreningsmedlemmer er oprettet og der opfordres til at alle melder sig ind.
- Foreningen har fået en ny hjemmeside med alle referater og denne skal bruges mere i fremtiden.
den indeholder også nogle interne arbejdsredskaber for bestyrelsen.
- Der er arbejde i gang for at lave en dating app.
- Der er afholdt hyggeaftener og møder. Til disse møder bidrager foreningen med 300 kr som kan
dække snacks mv. der opfordres til at medlemmer holder flere af disse møder, da der ikke er
blevet brugt alle de midler, som var sat af til det i året.
- Der er indledt et samarbejde med CPH Pride og bestyrelsen har været glade for den hjælp de har
modtaget fra nogle af medlemmerne her. De har bl.a. hjulpet med at finde lokaler mv til GF.
- Bestyrelsen er inviteret til Rainbow Awards af CPH Pride. Mille deltager i dette på foreningens
vegne.
- Bestyrelsen har været ude og holde oplæg på bla. Swingergaarden og på Kvindemuseet i Aarhus.
Foreningen er inviteret til at holde GF på Kvindemuseet næste år.
61 s pørger til status på polydating.dk. Mads fortæller at der er et skelet til en hjemmeside. der
arbejdes på at få en simpel version op at køre, som kan være klar i løbet af i år. 189 siger at der kan
bruges flere frivillige til fx grafik eller lignende.
83 s pørger om der kommer en mobilapp. Mads svarer at det ønsker man at gøre.
167 s pørger om der skal stemmes om godkendelse af formandsberetningen. ordstyrer siger, at det
skal der ikke.
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REGNSKAB
F) Godkendelse af regnskab

Daniel gennemgår proceduren for regnskabsgodkendelse. Per Meibom er kasserer og gennemgår
regnskabet. Indtægterne er steget i det sidste år. der er kommet en del nye medlemmer, året sluttede
med 107 medlemmer. desuden er der kommet 6248 kr ind i donation fra en S/M klub i Herning, som
lukkede. Der er også kommet indtægter ind på arrangementer. Udgifter har været til
medlemsarrangementer, herunder sommerfest og GF. Udgifterne svarer stort set til det der er
kommet ind på arrangementerne. Man kommer ud med overskud på 11.017 kr, selvom der var
budgetteret med et underskud på 6500 kr.
Mads fortæller at revisoren som blev valgt sidste år har ikke været i stand til at se på regnskabet
grundet udlandsrejse. Der vil blive eftersendt et regnskab med underskrift.
154 s pørger hvor den store forskel i budgetteret underskud og det faktiske overskud kommer fra.
Det gentages, at der er kommet mere ind på medlemskontingenter samt det frivillige bidrag fra S/M
klubben. desuden er der ikke brugt ret mange penge på bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har haft
sommerhus-møde, som de fik billigere end budgetteret.
155 s pørger til bank og organisering. Kasserer svarer.
167 s pørger til beløbenes hhv runde og skæve endelser. det skyldes at der sidste år til auktionen blev
solgt ting til bestemte beløb.
168 s pørger til merchandise, kasserer svarer at der er brugt penge på bannere til Pride. kuglepenne,
balloner mv. Der er ikke lavet t-shirts i år.
Der stemmes om godkendelse af regnskabet. Det godkendes ved simpelt flertal.

G) Fremlæggelse af budgetforslag
Ordstyrer forklarer hvad budgettet skal forstås som, der er tale om en guideline for foreningen.
Bestyrelsen har siden lov til at korrigere i forhold til hvad der giver mening i løbet af året. Der
opfordres til at se på vægtningen af beløb nærmere end konkrete beløb.
Kasserer Per Meibom gennemgår budgetforslaget. Der forventes 22.000 i indtægter fra
kontingenter. man forventer 140 medlemmer i år. Arrangementer forventes at koste ca 40.000
svarende til sidste års budget. man har inddelt medlemsarrangementer og generalforsamling en
smule anderledes i forhold til tidligere år. der er sat 15.000 kr af til sommerfest. det er mere end
sidste år, men det skyldes at man gerne vil lave et større arrangement. man vægter en billig pris på
denne, så alle kan være med. der er sat mere af til merchandise end tidligere, så man kan dele ting
ud til nye medlemmer samt bruge ting til Pride. Bankudgifter bliver lavere efter skift til Danske
Bank.
Resultat på minus 9500 kr, hvilket er ok fordi man har en egenkapital på 24.500. foreningen vil gerne
vægte at bruge de penge man har i egenkapital.
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154 s pørger hvorfor der ikke er sat penge af til offentlig PR og ikke så meget til Priden. det matcher
ikke med formålsparagraffen om at være udadvendt i forhold til andre. kassereren nævner at det
bl.a. skyldes at man bruger facebook til at annoncere og dette er billigt i forhold til at annoncere i fx
dagblade.
Mille s varer på de spørgsmål som er kommet op til prioriteringerne. man har i bestyrelsen forsøgt at
lytte til det som medlemmerne selv har foreslået. man har haft indtryk at at man ønskede at holde
sociale arrangementer mere end at lave udadvendte aktiviteter. Mille mener personligt, at det kunne
være spændende at bruge flere penge på de udadvendte aktiviteter.
168 s iger at hun mener der er vurderet godt de første år på at der skulle bruges penge på den interne
“rysten sammen”, og at man måske nu er klar til den mere udadrettede aktivitet.
177 e rklærer sig enig med 168
154 s tøtter ovenstående
177 s pørger til nordisk poly-konference, hvorfor der ikke er sat penge af til den. Forslag om at sætte
penge af til at holde møder osv der ikke nødvendigvis giver et arrangement, men som bliver til noget
på sigt. fx nordisk poly-konference.
167 s pørger hvad pengene til priden skal bruges til. kasserer svarer at det bl.a. koster at tilmelde sig,
samt leje af en lad-cykel.
158 s pørger til aktiver og passiver. hvorfor er der ikke et driftsbudget? hvad er åbnings-saldoen.
Kasserer svarer hvad saldoen var.
159 s ynes at der er brugt for mange penge på generalforsamlingen. 186 klargør at det skyldes
hvordan det er sat op i regnskabet. der står en samlet indtægt og udgift. men egenbetalingen dækker
en stor del af prisen. 159 forstår forklaringen og synes det giver mening nu.
Mads foreslår at de 35.000 som sættes af til GF og festen bliver nedjusteret og pengene flyttes over
til mødeaktiviteter, herunder betalt transport for bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesmøder rundt
om i landet.
189 s pørger hvor pengene til Mads’ forslag kommer fra. Mads forklarer, at de kommer fordi
budgettet til GF og fest er sat for højt.
Der afholdes en summepause og bestyrelsen ønsker at frafalde deres oprindelige budgetforslag og
fremviser et tilrettet budgetforslag. heri er der 3 ændringer. 10.000 mindre til GF, de er fordelt med
5000 på mødeudgifter og 5000 på offentlig PR.
153 g
 ør opmærksom på at der også bør nedjusteres på indtægterne til GF og fest.
186 u
 ddyber at det mest realistiske er at nedjustere til 32.500 men at der skrives 35.000.
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167 s pørger hvad de 5000 til mødeaktiviteter går til. Formanden svarer at det er bestyrelsesmøder.
181 n
 ævner at stigningen på sommerfesten er stor. spørger hvorfor der skal bruges 4 gange så
mange penge til sommerfesten i forhold til tidligere. kan man flytte noget af beløbet til de
udadrettede aktiviteter. kasserer svarer at der er nødt til at være en vis betaling fra foreningen for at
holde deltagerbetalingen nede i et leje hvor alle kan være med.
177 s pørger hvad udgiften til GF og fest i år er. der svares at den er 21.000 for festen i sig selv.
(fik ikke nummeret) der spørges til hvorfor man bruger Danske Bank. kasserer svarer at det er det
billigste bud.
155 s pørger til budgettet til Folkemøde på Bornholm med 0 kr i budget. Mads forklarer, at det er sat
på fordi man ikke har haft mulighed for at være med endnu, fordi foreningen ikke har overskud til at
deltage økonomisk eller med arbejdskraft. Det står i budgettet for at holde fast i, at det er noget man
vil i fremtiden.
167 s pørger om budgettet gælder 2019.
Der stemmes om vedtagelse af budgetforslaget. Budgettet vedtages ved simpelt flertal.

H) Fastsættelse af kontingent

Ordstyrer forklarer at bestyrelsen ønsker at kontingentet skal holdes på 200 kr pr år.
Der stemmes om dette og det vedtages ved simpelt flertal.

INDKOMNE FORSLAG
Ordstyrer fortæller hvilke forslag der skal gennemgås. Tidsplanen er skredet på GF, og derfor
opfordres der til at man holder sine tilkendegivelser skarpe og fx frafalder sin taletid, hvis det
allerede er sagt forinden i talerækken.

I stk. 1) Medlemskab af CPH Pride

Mads motiverer for medlemskabet af CPH Pride og fortæller hvordan forslaget er kommet
undervejs fra bestyrelsen. man har ønsket at medlemmerne fik lov at tage stilling til dette. Han
fremhæver at bestyrelsen allerede har brugt CPH Pride som en ressource og man ønsker at der skal
sættes 1500 kr af til at tegne et forenings-medlemsskab af CPH Pride organisationen.
177 m
 ener at man skræmmer nogen af deltagerne fra at deltage i GF grundet debatten på facebook
om medlemskab i CPH Pride. Han ønsker at bevare foreningens grundlag men hørte samtidig talen
ved begyndelsen af GF og dette gav anledning til at han ændrede holdning. han påpeger dog at alle
jo ikke har hørt denne tale, og måske vil lade sig skræmme væk. han mener vi skal være medlemmer,
men vil gerne vide hvordan medlemmerne vil komme til at opleve det.
168 n
 ævner at hun selv har meldt sig ind og spurgt i foreningen om hun kunne holde sin
bogreception i lokalerne og fået lov til dette. pointen er at organisationen er meget
imødekommende i forhold til at lade medlemmerne gøre brug af organisationens ressourcer.
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157 D
 er spørges om det er individuelt eller foreningsmedlemskab. Det klargøres at det er et
foreningsmedlemskab.
166 m
 ener at vi skal samarbejde med CPH idet de har erfaring med de kampe, som polyamourøse
også kæmper. derfor kan vi lære noget af dem. et medlemskab betyder ikke at vi er det samme som
CPH Pride, men derimod blot at vi støtter dem og lærer af dem. Daniel vil gerne sørge for en
youtube session med taleren fra tidligere, som andre der ikke har deltaget på GF kan se og måske få
en oplevelse svarende til dem der har været på GF.
177 s pørger om der er noget religiøst i organisationen. Der svares nej fra bestyrelsen
159 ø
 nsker at stemme nej, idet hun ser Pride og tilsvarende arrangementer som meget voldsomme i
sine signaler. dette ønsker hun ikke at hendes polyamori skal sammenlignes med. hun ønsker, at der
skal ventes med medlemskab så det kan debatteres ordentligt først.
164 s pørger om denne udgift skal med i budgettet. der svares ja, såfremt det vedtages
154 h
 ar også taget afstand fra Pride mv. men nævner at medlemskabet i CPH Pride kan være en
politisk engagering.
der stemmes om medlemskabet og der er 28 stemmer for forslaget. der er 10 stemmer imod. der er 5
stemmer blankt. forslaget er vedtaget.

I stk. 2) Ændring af vedtægter

Ordstyreren f orklarer hvad vedtægter betyder og dækker over. Proceduren for rækkefølge og
afstemning gennemgås.
Ændring til §2 stk. 2 - Ændring af foreningens forståelse af polyamori
Anni ønsker at frafalde sit oprindelige forslag. men forsamlingen ønsker det bibeholdt.
Ordstyrer gennemgår proceduren. først skal der stemmens om en af de indkomne ændringer og
derefter skal der stemmes om det valgte skal bruges frem for det eksisterende.
Anni motiverer for sit forslag. Hun ønsker at det skal være tydeligt at at der er tale om det samtidige
aspekt ved kærlighed til flere partnere, så det ikke svarer til seriel monogami. Hun understreger at
der internationalt er tendens til at polyamori er et paraplybegreb for at kunne inkludere flere
mennesker. hendes forslag lægger op til samtidigheden, frivilligheden og ordet “intime forhold”
frem for det seksuelle eller romantiske. dette for at understrege at det er forskellige måder man har
forhold på.
Lise p
 ræsenterer sig og motiverer sit forslag ud fra hvordan det er at være en samboende
poly-familie, som hele tiden skal definere sig for omverdenen, fordi man som samboende familie
møder mange situationer hvor man skal forklare sig. Derfor er det vigtigt at der indgår ordet
kærlighedsforhold i definitionen.

Side 6 af 11

Foreningen Polyamori Danmark, Generalforsamling 2019

Gerhard m
 otiverer sit forslag på baggrund af de to indkomne forslag, hvor han har forsøgt at lave en
kombination af de to andre forslag. Han motiverer brugen af ordene “elske” samt “frihed” i sit
forslag.
167 f ortæller at han mener det er vigtigt at definitionen laves ud fra hvem man ønsker at udelukke
fra at bruge polyamori. fx utroskab, som man ønsker at udelukke ved at bruge ord som “på oplyst
grundlag”.
172 ø
 nsker at komme med et nyt forslag udover de indkomne.
159 s pørger om der i et andet sted er en eksklusion af utroskab og om utro ikke kan være medlem i
foreningen. der svares at et medlem kan ekskluderes, men at dette er et værdispørgsmål som man
ikke skal diskutere i forbindelse med disse forslag.
186 f ortæller hvad paragraffen skal bruges til for bestyrelsen. Den skal ses som et arbejdsredskab
for bestyrelsen. Der er forskel på om bestyrelsen skal fokusere på partnere eller flygtige seksuelle
kontakter. Der findes andre organisationer der forholder sig til de flygtige seksuelle kontakter,
herunder fx prostitution.
172 m
 otiverer sit nye forslag. det er en kombination af Gerhards og Lises forslag. der ønskes vægt
på friheden og vægt på den sproglige formulering fra Lises forslag.
Rune beskriver at definitionen er vigtig for hvordan omverdenen ser på os. han ønsker, at der skal
være fokus på kærligheden frem for det seksuelle. han fremhæver at dette især er vigtigt hvis vi
herefter skal meldes ind i Pride.
158 h
 ar kigget på den originale tekst og synes ikke der behøver ændres i denne.
177 l ægger vægt på at man skal kunne snakke om polyamori med folk og holde det “rent” og derfor
fokusere på kærligheden.
176 f rafalder sit forslag til fordel for det nytilkomne forslag.
154 n
 ævner at det er en positiv ting at få lov at være med til at forme folks holdninger til hvad der
forstås ved polyamori
158 f oreslår at fjerne ordet “evne til” og indsætte “frihed til”. det indgives som konkret forslag til
ændring.
157 f remhæver at ordet intimitet er vigtigt, fordi det både dækker kærlighed, det seksuelle og det
der ikke er seksuelt men alligevel intimt. lægger vægt på, at det er for ekskluderende hvis det fjernes
til fordel for et enkelt ord.
189 s tøtter forslaget fra 158.
200 l ægger vægt på at alle har friheden til disse valg, men at det mere er den aftale med dine
partnere man har.
183 a rgumenterer for at frihed stadig indeholder samtykke fra partneren.
158 l ægger vægt på at vi ikke behøver skrive intimitet eller forklare i hvilken grad man har
intimiteten. Under kærlighed dækkes også de forskellige grader af intimitet.
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185 ø
 nsker at have forslagene stående ved siden af hinanden.
189 a rgumenterer for at kærlighed kan foregå uden intimitet mellem folk som kommunikerer uden
at mødes.
157 f remhæver at dem der måtte have fordomme om hvad vi laver nok ikke læser vores
formålsparagraf.
173 ø
 nsker kommaer rettet før der stemmes om forslagene
der stemmes om 5 forskellige forslag. der stemmes i 3 runder. i første runde må man stemme på et
stykke papir. man må skrive så mange af forslagene som man vil have med. i anden runde stemmes
der om de to forslag der har fået flest stemmer. I sidste runde stemmes der om det forslag som fik
flest stemmer samt det der allerede findes i vedtægterne.
forslag 2 og 5 går videre i afstemningen.
forslagene som efter fjernelse af de 3 af forslagene nu hedder 1 og 2. Forslag 1 får 23 stemmer.
Forslag 2 får 17 stemmer. 3 blanke stemmer.
der stemmes om hvorvidt “friheden til at elske flere end en partner på samme tid med samtykke fra
alle involverede parter” skal erstatte den nuværende formulering i vedtægterne.
der er 32 stemmer for vedtægtsændringen. der er 9 stemmer imod vedtægtsændringen. der er ingen
blanke stemmer men en ønsker at træde ud af GF. Vedtægtsændringen vedtages.

Ændring til stk. 4 . - Ændring fra “formand” til “forperson”
Mille m
 otiverer for forslaget. Hun ønsker at stille dette forslag indtil det vil blive godkendt, da hun
mener, at ord har betydning for hvordan vi arbejder med ligestilling. Hvis vi vil have ligestilling må
vi ikke sende et sprogligt signal om at lederskab tilfalder mænd.
170 s pørger om ordet forperson indgår i den danske ordbog. Mille siger at det ikke vides, men at
ordbogen er deskriptiv og ordet skal bruges for at blive optaget.
Lise m
 ener ikke det er denne forenings opgave at kæmpe for ligestilling. det mudrer begreberne
mener hun
Daniel mener ikke at vores kritikere læser vores vedtægter. den enkelte kan kalde sig det som
han/hun ønsker selvom der står det ene eller andet i vedtægterne.
157 o
 pfordrer til at lukke talerækken
187 m
 ads har undersøgt om ordet er optaget i ordbogen. Dette er tilfældet i en ordbogen.dk. Det er
en kopi af ordet formand men beskrives som kønsneutralt. Der er 29 stemmer for forslaget og der er
13 stemmer imod. der er en blank stemme. Vedtægten ændres således at ordet formand herefter
erstattes af forperson.
Ændring til § 3, stk. 3 + 4 - Eksklusion fra foreningen
Mads motiverer for ændringen. b
 estyrelsen ønsker at eksklusioner kan foregå ved simpelt flertal.
157 s pørger om der er noget i bilags-stykket der står anderledes efter en eventuel ændring. der
opfordres til at nummeret på tekststykket bibeholdes.
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159 s pørger om eksklusion fx kan ske ved utroskab når dette strider mod foreningens vedtægter
Mille p
 ræciserer at det ikke handler om hvad man gør i sit privatliv men om hvorvidt man går ud og
argumenterer for hvad polyamori er, og herunder fx. argumenterer for at utroskab også er
polyamori.
Søren p
 rotesterer mod at man skal kunne blive smidt ud af foreningen for fx utroskab.
Ordstyrer vil gerne lukke debatten, da der ikke er tale om en diskussion af om denne formulering
skal være der eller ej, den er der allerede, der skal udelukkende stemmes om hvordan et flertal laves i
bestyrelsen.
Der stemmes om ændringen og denne vedtages med 40 stemmer.

Ændring til §6 stk. 1 - Afskaffelse af krav om fremmøde for opstilling
Mads motiverer. Det er vigtigt at man kan stille op, selvom man ikke er til stede.
Der stemmes om forslaget og det vedtages med 37 stemmer.

Ændring til §6 stk. 3 - Omskrivning af indvalgt periode
Forslaget vedtages. der er ingen stemmer imod og ingen blanke stemmer. Forslaget er vedtaget
enstemmigt.

Ændring til §9 stk. 1 - Simplificering af paragraf
Mads motiverer at man skal være fremmødt på stedet for at stemme, da man kan bruges fuldmagter
også.
Der diskuteres om denne ændring skulle have været lavet først.
158 m
 ener at der skal præciseres i forslaget om der er tale om de fremmødte eller de som er
medlemmer i foreningen.
Ordstyrer forklarer at det er defineret andetsteds i vedtægterne.
157 m
 ener der skal være fokus på de fremmødte frem for fuldmagter. Der kan bruges fuldmagter fra
få personer for at få lavet nogle markante ændringer i bl.a. vedtægter.
Mads foreslår at det indkomne forslag stemmes igennem og at man herefter stemmer om brug af
fuldmagter generelt ved næste GF.
Daniel mener at man ikke kan skrive sig ud af risikoen for at nogen “kupper” en GF. Der skal tages
hensyn til at vi er en landsorganisation og det kan være svært for folk at møde op fra den anden ende
af landet.
157 m
 ener at man kan nøjes med at præcisere hvornår fuldmagter ikke gælder.
Der stemmes om forslaget og dette vedtages. der er 4 stemmer imod og ingen blanke. der er flertal
for ændringen.
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PERSONVALG
Ordstyrer gennemgår procedure for personvalg.

J) Valg af forperson

Opstillet er M
 ads Thy, han vælges som forperson.

K) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der skal vælges fire til bestyrelsen. Mille og Susanne ønsker at genopstille. G
 ert Jensen og Mikkel
Christensen ønsker at opstille. Alle vælges ind.

L) Valg af suppleanter

Ordstyrer fortæller hvad suppleanters rolle er.
Anja Thomsen og Anne Oschlag ønsker at stille op. Begge vælges.

M) Valg af revisor og revisorsuppleant

Ordstyrer gennemgår revisors rolle.
Jeannette Justine opstiller som revisor og A
 nni Thy er revisorsuppleant. Anni nævner at hun er gift
med forpersonen Mads. Begge vælges.
Ordstyrer afslutter GF og takker for god ro og orden.

EVENTUELT
N) Nedsættelse af sommerfestudvalg
Bestyrelsen ø
 nsker at der vælges en kontaktperson for sommerfesten så der kan koordineres
mellem bestyrelse og sommerfestudvalg.
Mads opfordrer til at man kommer og siger til ham, hvis man ønsker at være med til at arrangere
sommerfest eller Pride.
169 s pørger om der er fundet et lokale til festen. Bestyrelsen afklarer, at det er en opgave som skal
løses af det nye udvalg.
169 f oreslår at man booker for 2 år i træk.
167 f remviser polyamori-flaget med pi og spørger om nogen kender det. Der spørges, hvorfor
foreningen har dette flag. Bestyrelsen forklarer at man bruger det internationale flag, fx. i
Pride-sammenhæng, da der ikke er valgt et andet endnu. 167 foreslår at der laves et andet polyflag.
157 o
 pfordrer til at man fremover lægger foredrag mv efter GFs dagsorden
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191 f oreslår at man stemmer om fastlæggelse af kontingent før budgetforslag.
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