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1. Meddelelser (Alle) 
a. Mads: Børnebog tilsendt. Skal finde en illustrator? 

Bogen er skrevet. Mads har læst den op for sin 4-årige datter og finder 
sproget lidt for “voksent” til denne målgruppe. 
Foreningen skal tage stilling til, om man vil være en del af processen udover 
det at finde en illustrator. 
Sabine Lemire er også børnebogsforfatter (Mira-bøgerne), og det er hendes 
partner, der har været illustrator på disse bøger. Kunne være en mulig kontakt 
og reference. 
Mads lægger bogen op på bestyrelsen side så den kan gennemlæses, hvis 
der bliver et forløb, hvor foreningen kan blive involveret i 
udgivelsesprocessen. Hvis vi skal være en del af denne proces, så skal vi 
også have ret til at deltage i redigeringen. 

b. Mads: App udvikling 
Mads er gået i gang med at udvikle en “polyamori” app. Visionen er at skabe 
et “socialt medie” for polyamori miljøet. 

c. Mads: Har afholdt to møder hjemme hos Mads og Anni. 
d. Per: Håndteret medlemmer og tilmelding til CPH Pride. 
e. Klaus: Undersøgt formelle krav til udformning af en kilometer-godtgørelse 

formular. 
 

2. Medlemsstatus (Per/Mads) 
a. 92 medlemmer per d.d. (fire medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde). Vi 

har et mål i vores budget om at nå 110 (fuldt betalende) medlemmer i løbet af 
perioden 2019/2020. 
Der er overvejelser om, at tilbyde medlemskab til en reduceret pris for f.x. 
studerende, yngre, pensionister, seniorer el. lign. Forslag til reduceret pris: 
125 DKK per år for studerende, pensionister (68+), førtidspensionister, hvis 
de melder sig ind juli, august eller september. 
 

3. Status på økonomi (Per) 
a. For nuværende står der 34.399, 89 DKK på kontoen. 
b. Der er ikke udbetalt kørselsgodtgørelse endnu. 
c. Der har været afholdt to arrangementer. 

 
4. Status fra festudvalg (Mille/Gert) 

a. Der er fundet et sted. 
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b. Der bliver indbetalt depositum inden fristen på d. 30. juni. 
c. Festen afholdes 30. august til 1. september. 
d. Der skal være en “voksen”, der ikke drikker. 
e. Det mulige deltagerantal er  
f. Der skal laves en invitation til medlemmer og øvrige omverden, hvor der også 

inviteres til at deltagere kan lægge op til workshops. 
Der planlægges arrangement med “bål-mad” fredag aften. 
Der er også planlægning i gang om foredrag fra en ekstern (meget gerne 
fredag eller inden middag om lørdagen). 

g. Festudvalget vil gerne have hjælp til: 
i. Pris for deltagelse: 

1. Medlemmer: 250 DKK 
2. Ikke-medlemmer: 400 DKK 

ii. Udarbejdelse af invitation 
iii. Mulige foredragsholdere 

h. Budgettet er 15.000 DKK fra foreningens side 
Ud over leje af stedet, er der forslag om at bruge penge på: 

i. Foredragsholder 
ii. Vildmarksbad 

 
5. Status på Prideudvalg (Mads/Mike/Anne) 

a. Anne har fået tilmeldt os, og det er accepteret og godkendt 
b. Vi skal have en “officiel” kontakt fra foreningens side, der skal være ædru og 

være i stand til at møde op til en indledende briefing. 
Anne vil gerne være kontakt, og Anja har meldt sig som backup. 

c. Pride afholdes d. 18. august. 
d. Efterfest skal der findes en løsning på. Anja tager kontakt til “Cocks ‘n Cows” 

for at høre om vi kan bruge deres “rooftop terrace” som sidste år. 
e. Anne tager fat i Sebastian for at finde ud af, om der kan lånes en Christiania 

cykel. 
f. Anne tager kontakt til Lykke for at få udleveret foreningens merchandise. 

Herefter tages der bestik af, om der skal indkøbes yderligere merchandise 
(balloner, t-shirts, etc.) 

 
6. PR-arbejde (Per) - udskydes til næste bestyrelsesmøde 

 
7. Merchandise ideer (Mads/Per) - udskydes til næste bestyrelsesmøde 
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8. Regler for Facebook gruppen (Mads) 

a. Gøre brug af “Sluk for medlem” med notifikation af overtrådt regel samt 
varighed. Ordlyd er rettet. 

b. Der skal ændres i forretningsorden, så det fremgår tydeligt at der skal 
foretages afstemning før et medlem kan blive permanent udelukket fra 
debatten på foreningens Facebook gruppe. 

 
9. Evt. 

a. Kan der komme års-betaling af medlemskontingent via MobilePay? (Mads) 
 

10. Næste møde 
a. Lørdag d. 3. august fra kl. 12:00 til 16:00 
b. Lørdag d. 14. september fra kl. 12:00 til 16:00 
c. Lørdag d. 26. oktober fra kl. 12:00 til 16:00 - muligvis med efterfølgende 

cafe-møde for medlemmerne i CPH Pride’s lokaler. 
d. Lørdag d. 7. december fra kl. 12:00 til 16:00 

 


