Foreningen Polyamori Danmark
Dagsorden for mødet den 11/01-20 kl. 12-16 hos Klaus i Rødovre

1. Meddelelser (Alle)
Mads og familien har været på TV2fyn.
Mads har modtaget brev fra CPH Pride, hvor de skriver tak for 2019.

Vi (Anne, Anja og Klaus) har været til CPH Pride, hvor vi hørte om World Pride 2021
og også om The Rainbow Alliance, en paraplyorganisation, der formidler og
faciliterer kontakt mellem organisationer i relation til World Pride.
Det vil være en oplagt fordel og mulighed, hvis vi efter Generalforsamling 2020,
udpeger en eller to personer, til at være kontaktpersoner til The Rainbow Alliance.
Per og Klaus har tænkt over at lave forskellige arrangementer på Fyn og andre

steder. F.x. kunne det være interessant også at lave arrangementer i form af udflugter i “foreningsregi” for 10+ personer.
2. Medlemsstatus (Per/Mads)
Vi har lige nu 104 medlemmer.
Der skal snart udsendes kontingentopkrævning, det bliver der gjort hurtigst muligt.
Opkrævning bliver koordineret af Per og Mads.
3. Status på økonomi (Per)
Vi har i øjeblikket 27.781,46 DKK i banken
Regnskab er klar. Overskuddet for 2019 er DKK 3.309,64 til forskel for det
budgetterede resultat på -14.000 DKK.
Revisor regnskab er også lavet - dette skal fremsendes til Søren Werk og Anni Thy
4. Procedure vedr. indkaldelse til, og ændring af, bestyrelsesmøder (Mike)
Facebook er udueligt (Mads).
Ændring til forretningsorden: Når bestyrelsesmøder skifter landsdel, skal det varsles
mindst så og så lang tid i forvejen. Dette er ikke bakket op af bestyrelsen, men det
foreslås at vi gør det tydeligt i vores regler vedrørende kompensation for
rejseudgifter, at kan man ikke få pengene tilbage for en billet, der nu ikke skal
bruges, så får man også kompenseret denne af foreningen.
5. Hvad vil folk bruge deres 2020 på i forhold til foreningen? (Mads)
Per o
 g Klaus h
 ar tænkt over at lave forskellige arrangementer på Fyn og andre
steder. F.x. kunne det være interessant også at lave arrangementer i form af udflugter i “foreningsregi” for 10+ personer.
Anne kunne godt tænke sig at bruge mere tid på at udvikle vores forhold til Regnbue
alliancen. Uden at have talt med Anja, foreslår Anne at vi involverer Anja i dette samarbejde, da hun er “LGBT-kontaktperson”.
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Gert vil gerne være en del af den gruppe, der arrangerer sommerfest. Gert vil gerne
håndtere overordnet planlægning, og derefter bede om andre deltagere som det
bliver muligt.
Mads overvejer om han skal være Forperson eller Kasserer. Mads er meget
interesseret i, at alle får den rolle de gerne vil have. Det vigtigste er, at vi får gode
personer på alle poster. Mads vil sørge for back-office og derudover også bruge tid
på at få sin nye privatlivssituation til at falde på plads.
6. Status på GF og fest (Mads)
Generalforsamling bliver afholdt i Studenterhuset i Odense d. 29. februar 2020.
Der skal udsendes indkaldelse til alle medlemmer senest 1. februar 2020 pga
reglerne om de fire ugers varsel. Her skal også gøres opmærksom på reglerne for
fremsendelse af forslag.
Der skal undersøges hvilke muligheder der er for, at de sætter kage/sandwich frem,
særligt til dem der kommer langvejs fra. De 20 DKK per person, dækker det service
og bestik samt stole? Kan vi bruge det store lokale til generalforsamling?
Vi vil gerne starte generalforsamling fra kl. 13:00 og har derfor brug for at kunne få
adgang til Studenterhuset fra f.x. 12:00.
Anne følger op, og spørger om vi kan bruge lærred og musikanlæg til Spotify liste.
Vi skal have fundet en dirigent. Skal kunne holde styr på debatten og holde
rammerne, men det skal være uden ekstreme formkrav.
Mad kan blive leveret af fx “Kokken og Jomfruen”. Når medlemmerne tilmelder sig,
skal de spørges til ønsket diæt (uden præference, vegetar, vegansk).
Ankomst skal være indcheckning og verifikation af medlemskab. Udlevering af
papirer til afgivning af stemmer for både fremmødte og personer man kan stemme for
(fuldmagt).
Formatet bliver 1) generalforsamling, 2) spisning og derefter 3) fest med musik fra
anlæg.
Foreløbig deltager-pris:
Medlemmer:
100 DKK
Ikke-medlemmer:
250 DKK
Foreløbig overslag:
Leje af lokaler
1.000 DKK
Sandwich og kage
3.500 DKK
Serviceafgift
1.400 DKK (70 deltagere)
Mad (levering)
8.750 DKK (70 spisende gæster)
Total:
14.650 DKK
Invitationen kunne indeholde informationer om parkering, nærmeste hoteller, hvor
langt der er til banegården, sidste tog til København/Århus.
7. Hvem kunne være gode i bestyrelsen til 2020 og frem? (Mads)
Der er blevet spurgt forskellige personer, for at høre om de har tid, lyst og lejlighed til
at være en del af bestyrelsen.
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Dette er alle opfordret til at tage del i. Spørg gerne flere fremfor færre.
8. Evt.
-

Sommerhusmøde. Hvordan skal det bruges? Hvad kan blive “produktet” efter
sommerhusmøde?

-

Mads påbegynder at sende emails rundt efter endte bestyrelsesmøder, hvor
referatet bliver fremsendt.

9. Næste møde: Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Studenterhuset, lørdag d. 8.
februar 2020 fra 10-12, med Generalforsamling og fest som hovedtema.

