Foreningen Polyamori Danmark
Referat for mødet den 07/12-19 kl. 12-16 hos Mads

Meldt afbud: Anja, Mike
1. Meddelelser (Alle)
Anja har kigget på Brogården i Middelfart, men det bliver ikke aktuelt at bruge dem.
Hun har også skrevet til Pride CPH mht. lån af lokaler til møde og hygge i januar.
●

Prisen er for høj, så det kan ikke lade sig gøre

●

Vi leder stadig og spørger høj- og efterskoler

●

Behovet er, at der skal være overnatning og mulighed for mad (enten med
stort industri-køkken eller levering af mad udefra)

●

500 DKK per person, delvist betalt af foreningen

Mads har haft besøg af TV2 Fyn som vil lave et indslag omkring polyamori og
familielivet. Det forventes at udkomme mellem jul og nytår.

Han har ligeledes arrangeret at der bliver hygge umiddelbart efter dette møde, og der
er lige nu 10 påskrevne deltagere.
Der er blevet sendt en gave til Susanne som tak for hendes indsats i foreningen.
Der arbejdes stadig på at få Polydating siden op at stå.
Mads arbejder også på at få flere funktioner ind på vores dashboard
Der er også indkommet en invitation fra CPH Pride til gløgg og hygge i deres lokaler
●

Anne og Klaus tager med

●

Josefine (der stod for poly arrangement til Pride) kommer måske - Anne
skriver og spørger så vi kan “mødes”

2. Medlemsstatus (Per/Mads)
Der er i øjeblikket 103 medlemmer (budget 110 medlemmer)
Medlem #100 vil vi gerne lave noget særligt ud af, evt til generalforsamling (gave)
Kontakt til hende, opfordring til, at møde op til generalforsamling
3. Status på økonomi (Per)
Vi har nu på kontoen: 27.911,42 DKK
Vi er langt under budget i udgifter
Rejseudgifter skal indrapporteres til Per

4. PR-arbejde / Merchandise
○

Plakat til uddannelsesinstitutioner (Klaus/Per)
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i.
○

Flyers (Mads)
i.

○

Skal laves, og Mads arbejder på det

Book et foredrag (Mads)
i.

○

Udestår

Mads arbejder stadig på dette

Blog (Klaus/Anja)
i.

Klaus har skrevet om vores flag

5. Strategi (Klaus)
○

Udestår

6. Permanent flytning af Generalforsamlingens datoen (Mads)
○

Dette skal tages op på generalforsamlingen

7. Fastsættelse af planlægningsgruppe for GF 2020 (Mads)
○

Generalforsamlingsgruppe består af Mads, Gert, Anne og Klaus

○

Der kan eventuelt blive tale om, at der deles op i to overordnede spor; et
der har at gøre med selve GF; og et der har at gøre med festen

○

Husk at der skal være en fotograf til billedtagning af den nye bestyrelse

8. Fokus i 2020 - Projekter og opgaver (Mads)
○

Klaus stiller ikke op til bestyrelsen næste år (men vil fortsætte som medlem af
foreningen)

○

Anne nævner, at det vil være en god idé at vi var mere synlige i relation til
CPH Pride uge; f.x. ved at have en stand på Rådhuspladsen

○

Vi skal blande os i en form for offentlig debat, når talen falder på parforhold
og skilsmisse og utroskab

○

Gert nævnte værdipolitik inden for terapeuter og uddannelse i relation til
emner om par-terapi og psyko-terapi

○

Vi vil gerne både oplæg i forbindelse med kurser og undervisning og som
konkret undervisningsmateriale

○

Vi laver en indsats i at skabe et “fællesskab” af polyamorøse i landet med
afdelinger i forskellige landsdele. Kontaktpersonen for landsdelen skulle stå
for at byde nye medlemmer velkomne, og til at arrangere 3 møder i løbet af
året. Disse møder kunne være aktiviteter alt efter hvad kontaktpersonen
ønsker at lave (café-møder, biograftur i fællesskab, spilaften eller hvad end).
Krav er, at kontaktpersoner skal være medlem af foreningen.
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○

Synlighed af polyamori. Prioritering af offentlige møder, f.x. Folkemødet på
Bornholm eller CPH Pride ugen. Kunne være inkluderet i budgettet til GF,
med en ramme til “Formidling” på f.x. DKK 10.000 til arrangementer i f.x.
2021. Hvad koster en stand på Rådhuspladsen i forbindelse med Pride?
Penge til Pride 2020. Kunne være fint hvis man satte penge til side til Pride
2020 med stand på Rådhuspladsen, og penge til side til en stand på
Folkemødet på Bornholm 2021

○

Fondsansøgning til at leje et debattelt på Folkemødet på Bornholm i en time
(det koster 10.000 DKK)

9. Evt.
○

T-shirt. Hvad koster det at lave en T-shirt, der bruger vores Polyamory flag?
Forhør os hos f.eks. Mike

○

I løbet af mødet meldte medlem #103 sig ind!

10. Næste møde:
○

11. Januar 12.00 - 16.00 hos Copenhagen Pride

