Foreningen Polyamori Danmark
Referat for mødet den 03/08-19 kl. 12-16 i Rødovre

1. Meddelelser (Alle)
Mads: Snakket med Politiken som led i en artikelserie der udkom i sommerferien.
Her er de artikler der kom ud af det:

https://politiken.dk/del/w1Ve7YAAE8VQ (Astrid og Thomas)
https://politiken.dk/del/AK69yyAAE8Vg (Lær af polyamori)
https://politiken.dk/del/_7fifZAAE8Vw (Ordliste)
https://politiken.dk/del/zBGntIAAE8WQ (Polyamori er selvoptagethed)
https://politiken.dk/del/7YrcRBAAE8WA (Modsvar til psykolog)
Der er 5 tilmeldte til sommerfesten, 4 betalende.
Anne: Har hentet vores pride merchandise hos Lykke, det står nu hos Klaus.
Mike: Har undersøgt muligheden for at søge fonde/legater, men det kræver at vi har
et konkret projekt. Fx kan vi skrive en bog som kan deles ud gratis. Den kan uddeles
i swingerklubber, voksenlegetøjsbutikker etc. Mike får en liste over egnede fonde at
søge.
Der arbejdes på et fællesbillede af bestyrelsen.
2. Medlemsstatus (Per/Mads)
95 medlemmer - 3 nye medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde.
3. Status på økonomi (Per)
Der er ikke brugt penge siden sidste bestyrelsesmøde, men der er kommet penge
retur fra sommerhuset. Det kostede ca 2200, det er en fair pris for et okay sted med
masser af plads.
Der er 36.115 på kontoen pr dd. Der er afsat 15.000 til sommerfesten.
4. Status fra festudvalg (Mille/Gert)
Vi holder sommersamlingen uanset deltagerantal. Det er vigtigt at vi ikke bliver set
som nogle der aflyser. Vi behøver ikke bruge alle 15.000 da der så vil være penge til
at afholde sommerfest næste år.
Anja hører sin bror om han vil afholde en workshop. Det skal være gratis eller koste 3
flasker vin.
Sidste års store tilløbsstykke var whiskysmagning og dans, vi hører de tilmeldte om
de vil være med til at lave noget.
Alle opfordres til at invitere så mange relevante gæster som muligt.
Mads og Mike laver en brush up på begivenheden med billeder osv., og Mads kigger
på promovering af eventet.
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5. Status på Prideudvalg (Mads/Anne/Anja)
Programmet for Copenhagen Pride Week 2019 kan findes her eller på app store
https://issuu.com/copenhagenpride/docs/pre-program_2019-dk
Hvis vi vil med i programmet for Winter Pride Week 2020 skal det tilsendes senest 1.
november 2019 og til Copenhagen Pride Week 2020 senest 15. maj 2020. Begge
dele til: lai.balsig@copenhagenpride.dk
Der er efterfest på cocks and cows hertil er der lavet en Facebookbegivenhed.
Ligeledes er der oprettet en event for deltagelse i selve paraden.
Anne indkøber kosteskafte eller til banner, samt helium til balloner, og hun har lånt en
ladcykel.
Alle opfordres til at dele events for både parade og afterparty. Mads sørger for
promovering af events.
Mads og Mike producerer 15 kasketter som deles ud til de første der vil have en til
eventet. Hvis folk vil aflevere den igen er de velkomne til at aflevere den til Anne.
Anja hører om vi kan opbevare ladcykel og merchandise i Studiestræde efter
paraden.
6. Merchandise ideer/ PR-arbejde (Mads/Per)
På hjemmesiden laver Mads muligheden for at booke et foredrag.
Der skal udarbejdes en plakat henvendt til diverse uddannelsesinstitutioner. Gerne
med billede af ægte mennesker fra miljøet. Hvis der er plads på plakaten laves der
en QR kode. Klaus og Per kigger på det.
Flyers til apoteker, købmænd og biblioteker mm. Mads
Kig under pkt 4 og 5 for yderligere opgaver.
Der skal udarbejdes en liste over kontakter på div. medier fx Lars på politiken.
Vil nogen stille op til et interview i Familiejournalen eller lignende.
Vi skal have seo optimeret vores hjemmeside
Vi skal have oprettet blogdelen på vores hjemmeside, vi skal opfordre vores
medlemmer til at skrive indlæg om diverse polyrelaterede emner. Klaus og Anja laver
hver sit blogindlæg. På facebooksiden opfordrer Mads til at medlemmerne indsende
et indlæg om polyliv.
Mads opretter plads til en blog på hjemmesiden.
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7. Punkter til næste møde.
Strategi - Klaus laver et oplæg.
8. Evt.
Hvis nogen kender en hjemmesidegrafiker, så sig det endelig til Mads/Mike
Klaus er mødeleder til næste møde, Anja er referent.
9. Næste møde: 14. september 12.00-16.00

