
 Foreningen Polyamori Danmark 
 

Dagsorden for mødet den 18/04 kl. 12-16 hos Mille 
 

 

1. Velkommen til alle nye (Mads) 
a. Forretningsorden for bestyrelsen samt dokumenthåndtering 

i. Forperson giver introduktion til bestyrelsens forretningsorden 
ii. Alle skal være med i Bestyrelsens Messenger 

iii. Der skal oprettes et køreseddelsdokument 
1. Person, dato og formål 
2. Kørsel i kilometer (km sats?) 
3. Bro ja/nej 

2. Meddelelser (Alle) 
a. Mads: Mads har planlagt to møder hos sig selv. Et i dag, et andet 18/5. 

Sidstnævnte er arrangeret af Anni og har til sigte at ramme de “unge” i 
polymiljøet. Mads har problemer med at få fat i vores revisor, men denne 
er ikke vendt tilbage, så revisorsuppleant Anni kommer nok til at skrive 
under i stedet. 

b. Gert: Yderligere åbenhed om sit polyliv. 
c. Per: Skrevet til Lars Henriksen (CPH Pride) om foreningens indmeldelse 

i CPH Pride. 
d. Mille: Har været til Rainbow-awards og repræsenteret foreningen i den 

sammenhæng. Masser af muligheder for at netværke. Meget positive 
tilbagemeldinger fra det øvrige miljø. Talte med flere om fælles 
prioriteter og mærkesager. 

e. Klaus: Har forsøgt at få fat i foreningens merchandise, men hun er ikke 
vendt tilbage. 

3. Medlemsstatus (Per/Mads) 
a. Der er for nuværende 88 aktive medlemmer. Der er yderligere tre 

personer, der har meldt sig ind, men ikke har betalt. Det følger Mads op 
på. Der har været 7 tilmeldinger efter Generalforsamling. 

b. Vi har dermed allerede fået 16.000 DKK ind i år. 
c. Vi vil gerne sætte en evaluering op, hvor vi kan spørge folk hvorfor de 

forlader foreningen i forbindelse med udmeldelse. 
d. Rekrutteringsbonus ved at finde nye medlemmer. 

 
4. Status på økonomi (Per) 

a. Budgettet er blevet opdateret så det afspejler ændringerne besluttet på 
Generalforsamlingen. 

b. Budgettet har for nuværende et resultat på 14.000 DKK for året. 
c. Auktionen indbragte dette år 5.566 DKK. 
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5. Konstituering (Mads) 

a. Næstforperson: Klaus 
b. Kasserer: Per 
c. Sekretær: Splittet mellem Mads (dagsorden) og Klaus (referent) for 

nuværende. 
 

6. Evaluering af GF og fest (Mads) 
a. Dirigent Daniel klarede opgaven godt 
b. Der kunne muligvis bruges mindre tid på procedure-forklaringer 
c. Bedre kommunikation omkring tidspunkter, evt mellemmåltid omkring kl 

16:00 
d. Borde så medlemmerne har mulighed for, at lægge ting fra sig (snacks, 

mellemmåltid, papir) 
e. Hvordan kan man effektivisere uden at fjerne den gode stemning? 
f. Der skal oprettes et dokument / en folder, hvor alle idéer vedrørende 

generalforsamlingen 2020 kan samles 
g. Mulighed for en konference over to dage fremfor Generalforsamling + 

fest i løbet af 14 timer 
h. Cocks & Cows: Musikken var for høj 
i. Cocks & Cows: Maden var god, men måske fyldte den for meget? 
j. Cocks & Cows: For lidt plads - der blev ikke minglet / socialiseret nok 
k. Cocks & Cows: Der kunne med fordel have været en tidsplan 
l. Cocks & Cows: Dårlig kontrakt 
m. Generalforsamling gruppe skal oprettes - dette skal sættes på som 

opgave, hvor der skal sammensættes en gruppe 
 

7. Bestyrelsesweekend (Mads) 
a. Sat fra d. 7. til d. 9. juni 
b. Mads og Susanne har meldt sig 
c. Det er besluttet, at dette sommerhus kan ligge hvor som helst i Danmark 
d. Hellere billigere og langt ude på landet fremfor centralt beliggende og 

dyrt 
e. Der skal tages et billede af bestyrelsen (Mike) 

 
8. Fastsættelse af kontaktperson til Sommerfestudvalg 

a. Både Gert og Mille har meldt sig til at være tovholdere fra Bestyrelsen 
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b. Der sigtes efter at afholde en samlet weekend fra fredag til søndag 
c. Der er afsat 15.000 DKK + egenbetaling 

 
9. Lukket punkt - Personsag (Mads/Mille) 

a. Uden referat 
 

10. Evt. 
a. Pride udvalg - kun i København (Mike, Anne og Mads) 

i. Mads bestiller nummer og ordner tilmelding 
ii. Der skal arrangeres Afterparty 

iii. Der skal arrangeres vogn og balloner 
iv. Der skal arrangeres bannere og merchandise (flyers etc) 

b. Høre andre foreninger om hvordan man laver fundraising 
c. Mike har mulighed for at stille AV udstyr og studio til rådighed for 

foreningen 
d. Tage billede til hjemmeside af bestyrelsen 

 
11. Næste møde 

a. Facebook regler skal oprettes som punkt til næste møde 


