Foreningen Polyamori Danmark
Referat for mødet den 14/09-19 kl. 12-16 i Søndersø

1. Tilstede: Mads, Mille, Per, Anne, Klaus.
2. Meddelelser (Alle)
Mads har fået henvendelse fra en gruppe af unge filmstuderende, der ville høre om vi kunne
være med til at sponsorere. Modydelsen ville være, at vi kunne få vores navn nævnt og
kunne bruge den til “non-kommercielle formål”, hvilket Mads takkede nej tak til.
Muligvis kan sponsorat blive taget op på næste generalforsamling, hvis vilkårene er
fornuftige.
Der er kommet god tilbagemelding på de arrangementer foreningen har afholdt
(sommersamling og deltagelse i Pride).
Per har haft kontakt med banken, og har fået at vide, at gebyrer på MobilePay vil beløbe sig
på omkring 600 DKK per år. Desværre er der ikke nogen billigere alternativer umiddelbart
(Dankort, etc). Et indledende arbejde på at få foreningen anerkendt som “officiel” NGO er
igangsat. Mads har brug for hjælp.
3. Medlemsstatus (Per/Mads)
For nuværende har foreningen 99 medlemmer (+4 siden sidste bestyrelsesmøde, yderligere
3 har bebudet, at de gerne vil være medlemmer, men har ikke betalt). Budget er 110
medlemmer.
4. Status på økonomi (Per)
Udgifter for sommerfest og Pride er ikke blevet udbetalt endnu, men regninger er begyndt at
blive fremsendt. Per betaler så hurtigt han kan efter han har modtaget bilag.
Lige nu står der 40.307 DKK på kontoen.
Anslåede udestående udgifter er ca. 11.000 DKK.
Dokument til rejseafregning er på bestyrelsens Facebook side (Excel format). Alle opfordres
til at få dem udfyldt og indsendt så hurtigt som muligt.
5. Status/evaluering fra festudvalg (Mille/Gert)
Der var kun 10 personer i alt til forskel fra sidste års omkring 40 deltagere. Arrangementet
kostede omkring 10.000 DKK, så altså omkring 1.000 DKK per deltager. Stedet var
udmærket og workshops (dans og chokoladeworkshop) var populære og gode. Der var en
god tilbagemelding fra de deltagende.
Mille lægger op til at der laves en kvalificeret evaluering hvad der skal til for, at tiltrække flere
medlemmer.
En måde at gøre det til en årlig event vil være at få nogen tilbagevendende elementer slået
fast (f.x. sidste weekend i august) og samme sted.
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En efterskole eller en højskole ville være fantastisk, at få et godt samarbejde med, så man
kunne holde tilbagevendende fester/events/generalforsamlinger der.
Et lobbyarbejde skal igangsættes, så vi kan få en dialog i gang med de enkelte efter- og
højskoler. Mads vil gerne forfatte en indledende Email/brev, hvorefter vi kan sende to
personer ud til eventuelle møder.
Evalueringen af sommersamlingen kan tages op på generalforsamlingen, hvor vi
præsenterer den nye form med høj- eller efterskole.
6. Status fra prideudvalg (Mads/Anne)
Anne synes det fungerede godt med T-shirts, som man kunne give til folk når de mødte op,
så det giver en sammenhæng og en gruppe-følelse. Det skal vi holde fast i at have med til
Pride (gratis T-shirt).
Der mødte over 40 mennesker op til efterfest, men hvor mange der mødte op til selve Pride
er ikke helt klart (omkring 30). Reglerne for Pride er, at man ikke må dele ting ud til folk
udenfor optoget, men vi holder fast i at give en ballon og en T-shirt til de deltagende.
Cocks ‘n Cows var (igen) lidt fladpandede at arbejde sammen med. På selve dagen var det
dog uden nogen større problemer, så det var fint nok.

Der blev arrangeret mad, der blev håndteret af Sebastian. C&C gav 25% rabat, som vil blive
givet til foreningen, og som dermed kan betale for diverse forsyninger til Priden. Dette skal
der reklameres med til næste Pride, da det fungerede rigtig godt.
Anne tager kontakt til C&C for at høre om foreningen fortsat kan få de samme 25% de
næste år.
Mille foreslår at vi bruger Pride lidt mere til næste år. Frem for at blot “gå med”, så kunne det
være interessant at deltage med en vogn eller lignende. Dette skal planlægges så hurtigt
som muligt det kan lade sig gøre. Det prioriteres at foreningen bliver tilmeldt så hurtigt som
muligt.
Hvad kræver det at få en stand på Rådhuspladsen (Pride Square)? Kan Polyamori
Danmark få sådan en til næste år? Der ville skulle laves en rotation med personer på
standen til hele ugen.
Mille mødte op til et arrangement fredag, der havde etiketten “Polyamori”. Der var dog så
mange der havde mødt op, at der ikke var plads til alle. Mille tog têten og holdt et impromptu
møde med andre, der heller ikke kunne få plads. Dette blev afholdt på en café tæt ved. Der
var omkring 7 personer indledningsvist, og så kom der et par stykker mere undervejs.
Hvad er status på kontakten til CPH Pride og hvordan bliver foreningen en del af Pride
Ugen? Anja skal følge op.
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7. PR-arbejde / Merchandise
a. Plakat til uddannelsesinstitutioner (Klaus/Per)
Billeder af “rigtige” polyamorøse ville være at foretrække. Foreningen skal have underskrifter
fra alle på billederne, så vi er sikre på, at vi bruger billederne med samtykke. Lad være med
at bruge billeder, hvor personernes børn er med.
Priserne er afhængige af hvor mange eksemplarer vi skal bruge.
Vi skal have nogen gode billeder i en høj opløsning, så det kan præsenteres i A2 format.
Der bør være billeder til forskellige segmenter (ungdomsuddannelser, biblioteker og så
videre).
En mulig fotograf kunne være Silas Johansen, der er medlem af foreningen. Klaus tager
kontakt.

b. Flyers (Mads)
Mads har den oprindelige Flyer liggende, og den kan mangfoldiggøres som vi ønsker det.
Mads mener teksten bør opdateres, så den er bedre. Den skal gøres skarpere. Eventuelt
kunne der bruges nogen af billederne fra plakaterne ovenover.
Der skal lægges en stabel af disse flyers inde hos CPH Pride.
c. Book et foredrag (Mads)
Kontaktformular. Krav til stedet (kaffe, projektor, lokale, stole, etc).
Foredraget skal være generelt, men inden vi afholder foredraget, så skal der være en
telefonisk forventningsafstemning. Foredraget handler om polyamori og foreningen samt
dennes arbejde.
d. Blog (Mads + Klaus/Anja)
Platformen skal gøres klar (det er den ikke helt endnu), men Klaus har heller ikke været
inspireret til at skrive noget.
8. Strategi (Klaus)
T-shirts skal være både nogen til salg, og nogen andre til uddeling til Pride
(opsigtsvækkende farver ville være et plus).
Merchandise kunne også være andet end T-shirts, f.x. bluser, hoodies og lignende.
Vi skal være bedre til at bruge vores Facebook side bedre.
9. Evt.
Flag
10. Næste møde: 26. oktober 12.00-16.00

