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1. Valg af dirigent og referent
Martin Kufahl er dirigent. Christian Funder er referent.

2. Formandsberetning
Martin Kufahl fortæller om årets begivenheder. Meget er berettet om i dette nyhedsbrev til
medlemmer.
Arrangementer i året:
- Global Magic Mushroom Day blev afholdt med succes, både i 2019 og 2020.
Sidste år på Refshaleøen, i år den 19. September i Flydende By.
- ThankYouPlantMedicine event i Think.dk’s hengangne lokaler på Østerbro i februar var
også en succes, med mange rørende og personlige historier.
- Samarbejde er blevet etableret med Grand Teatret, hvor vi i samarbejde har sat
visninger op af, indtil videre, Fantastic Fungi og Journeys to the Edge of Consciousness,
med flere i kalenderen. Vi glæder os!
- Vi har været i medierne en del. Det lader til at være “oppe i tiden”, især mikrodosering.

Økonomien kommet på fode igen efter rodet med den tidligere formand som efterlod et hul i
kassen. Der er indgået en aftale om afbetaling som er blevet honoreret i løbet af året.
Vi har i øjeblikket problemer med hjemmesiden, specifikt event-modulet. Det ville være
fantastisk hvis nogen med WordPress kompetencer ville engagere sig, eller med erfaring for
webdesign generelt.
Foreningen kunne også godt bruge en grafisk designer, nogen med juridisk erfaring, og en
kasserer / revisor. Vi hører også gerne fra terapeuter der vil deltage i det terapeutiske netværk,
eller folk som er interesserede i at deltage i et nyligt opstartet harm reduction / psy-care
initiativ som foreningen samarbejder med.

3. Godkendelse af årsregnskab
Indtægter
Medlemskontingenter:
Arrangementer:
Afbetalingsordning:
Total:

50.250
3.941
6.600
60.791

Udgifter
Afbetaling af gæld:
Løbende udgifter:
Film licenser:
Diverse:
Total:

20.623
6.111
4.614 (From Shock to Awe; Dosed)
1.876
33.224

Vi har et samlet overskud på +27.567 kr i året siden sidste generalforsamling (30/8/2019).
Vi har på dagen for generalforsamlingen 25.653 kr på foreningskontoen. Af disse er cirka 5500
øremærkede til kommende afbetalinger og udgifter, hvilket giver os et rådighedsbeløb i 2020
på omtrent 20 tusinde.
Altså har vi for første gang længe et plus på kontoen. Vi har stadig restancer til Metropol (under
afbetaling til Gældsstyrelsen, ca. 20.000) og til Daniel Pinchbeck (12.000).
Økonomien for året er beset og godkendt.

4. Nye initiativer og events i efteråret
Psykedelisk Samfund København - PSK.
Dette er et initiativ med tilbagevendende events i hjertet af København. Det blev startet for at
skabe et miljø hvor folk med psykedelisk interesse kan mødes, lære, grine og græde og få nye
venner. Der vil være foredrag, integrationscirkler, debatter og filmaftener. Vi henviser til
facebook-gruppen ”Psykedelisk Samfund København.” Hvis folk har interesse i at være en del af
vores PSK task force, så skriv til Christian Funder på facebook.
Psykedelisk Samfund Odense / Århus
Lignende initiativer i disse områder er også på vej. To personer gav udtryk for at de gerne ville
bringe initiativet til Århus.
Interesserede medlemmer og øvrige opfordres til at skrive en mail til henholdsvis:
aarhus@psykedelisksamfund.dk
odense@psykedelisksamfund.dk
Psykedelisk etik
I det globale samarbejde er en ny organisation ved at få fodfæste: CEPEC - Collective for Ethical
Events and Community. Intentionen er at være et etisk råd, som forholder sig til dette vigtige
aspekt af den psykedeliske renæssance.
Psykedelisk filmklub
Flere film af psykedelisk relevans er på vej.
Næste gang tirsdag den 6. Oktober i Grand Teatret: From Shock to Awe
Og i november, dato endnu ikke fastlagt: Dokumentaren Dosed
Vi har iøvrigt planer i det små om at sætte en filmvisning op i Århus i samarbejde med
Netværket for Psykedelisk Forskning.

5. Behandling af indkomne forslag
5.1 Forslag til ændringer af vedtægternes §6
A) Forslag om online generalforsamling
Som vedtægterne står er stemme- og opstillingsret i foreningen betinget af personligt
fremmøde til generalforsamlingen. Pga. corona, og for at bryde ud af “Københavner-boblen”, vil
vi gerne formelt åbne muligheden for at kunne afholde generalforsamlinger online i fremtiden.
Forslag
Til vedtægternes paragraf §6.4.1:
Både stemme-og opstillingsret er betinget af personligt fremmøde til generalforsamlingen.

Tilføjes:
Bestyrelsen kan vælge at inddrage det virtuelle rum i generalforsamlingen igennem en online
telekonference-platform (eg. "Zoom"). Deltagelse heri regnes da også som personligt
fremmøde.
Afstemning
Forslaget blev vedtaget.
B) Forslag om kompensation af foreningsarbejde
Psykedelisk Samfund er hidtil fungeret på den “frivillige model”, således at bestyrelsesarbejde
og “deltagelse i foreningsaktiviteter” har været båret af frivillig arbejdskraft. Erfaringen
igennem årene er at man som engageret individ rammer en naturlig øvre kant for hvor meget
tid og energi man kan lægge i ulønnet arbejde. Det er fint i små og ideologisk drevne
foretagender som vi også har været, men som foreningen har vokset i medlemmer, aktivitet og
kompleksitet, er det en problematisk begrænsning at vigtigt foreningsarbejde per definition skal
foregå i nogens fritid. Når arbejdsbyrden overstiger den frivillige kapacitet, er resultatet enten
at noget arbejde forbliver ugjort, eller at det falder tilbage på nogle få nøglepersoner som før
eller siden brænder ud for motivation.
Formanden foreslår et skift i foreningsformen inspireret af Psychedelic Society UK, som
opererer som “arbejdskollektiv” efter en TEAL organisationsmodel. Pragmatisk set betyder det
at en andel af budgettet kan allokeres til at udbetale honorarer for arbejde udført i foreningens
øjemed, forelagt for og godkendt af bestyrelsen.
Forslag:
Vedtægternes paragraf §6.9: Ingen bestyrelses- el. udvalgsmedlemmer kan modtage honorar
forderes deltagelse i foreningsaktiviteter.
Ændres til:
§6.9: Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer kan modtage honorar for konkrete arbejdsopgaver der
normalt ville forventes kompenseret i det private arbejdsliv. Arbejdstimer tælles og redegøres
for i et internt regnskab, som skal godkendes på et bestyrelsesmøde før udbetaling.
Desuden tilføjes:
§6.10: Maksimalt 30% af foreningens budget kan bruges til honorarer til godkendte
arbejdstimer jvf. §6.9. Ved opgørelse udbetales honorar efter følgende formel, dog maksimalt
150 kr. per time;
Honorar: Medlemmets arbejdstimer x ( honorarbudget / summen af arbejdstimer )

§6.11: Ved afvikling af arrangementer kan op til 50% af evt. overskud bruges til at honorere
arbejdsindsats i forbindelse med samme arrangement og i dettes regnskab.
Diskussion
Hvordan skal der udbetales penge?
- Op til bestyrelsen, sandsynligvis kvartalsvis. Enkeltstående arrangementer afregnes for sig i
separat regnskab.
Det foreslås at den næste tid bruges som prøveperiode på denne ordning.
- Forslaget ratificeres til generalforsamlingen 2021.
Hvad for noget arbejde skal honoreres?
- Værdiskabende indsats der som er relevant for foreningens virke og formål, og som man ville
forvente kompenseret i private arbejdsliv. Arbejdstimer vægtes umiddelbart ligeligt, og
bestyrelsen godkender det interne timeregnskab før udbetaling.
Afstemning
Forslaget blev vedtaget uden videre kontrovers.

6. Valg af bestyrelse
Martin Kufahl (formand) og Flemming Ottsen (næstformand) er på valg. Begge genopstiller.
Johan Andersen og Pernille de Neergaard træder ud af bestyrelsen.
Alle der stillede op til bestyrelsen blev valgt ind ved fredsvalg. Vi har nu fuldt hus i bestyrelsen 9 best. medlemmer + 2 suppleanter!
Bestyrelsen består nu af:
- Martin Kufahl
- Helle Buttrup (ikke på valg)
- Asger Laursen
- Michael “Rasa” Rasmussen
- Christian Funder
- Rasmus Kastrup Brorly
- Zanin Østergaard
- Anders Thingmand
- Irina Antonescu
- Rasmus “Rekyl” Jørgensen (suppleant)
- Flemming Ottsen (suppleant)
Christian er kontaktperson for den nystiftede lokalafdeling Psykedelisk Samfund København.

Asger Laursen vil gerne være kontaktperson for en lignende afdeling i Århus.
Anders Thingmand er praktiserende psykoterapeut og arbejder med integrationsterapi. Vil
gerne være kontaktperson for det terapeutiske netværk.
Irina vil gerne være tovholder for den internationale kommunikation og samarbejde.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved et kommende bestyrelsesmøde.

7. Valg af revisor
Vi har ikke en revisor tilknyttet pt.

8. Præsentation af arbejdsgrupper
Ikke relevant.

9. Valg / nedsættelse af udvalg.
Ikke relevant til dette møde.

10. Eventuelt
Intern kommunikation
Der blev foreslået en Slack kanal hvor medlemmer og bestyrelse kan kommunikere internt.
Netværket for Psykedelisk Forskning bruger Slack til kommunikation, og Podio til at holde styr
på arbejdsopgaver, hvilket virker godt for dem. Det tages til overvejelse.
---Generalforsamlingen blev afsluttet med tak for god ro og orden.
Om aftenen blev Psykedelisk Samfund København lanceret med foredrag af prof. Gitte Moos
Knudsen fra Neurobiology Research Unit på Rigshospitalet.

