
Referat: Psykedelisk Samfunds stiftende generalforsamling 
 

Den 2. November 2016 kl: 20,  
Støberiet,  

Blårgårds Plads 5  
2200 København N 

 
 
Indkaldt af Casper Møller, Jakob Moth, Thomas Christensen 
 
1. Velkomst 

1. Casper, Jakob og Thomas introducerede sig selv som 
initiativtagere. 

 
2. Valg af dirigent og referent 

1. Anders Hoejhus blev valgt til dirigent, til referent Simon 
Felding. 

 
3. Valg af stemmetællere 

1. Asbjørn og Jeppe vælges som stemmetællere. 
 
4. Godkendelse af dagsorden 

1. Godkendt uden kommentarer. 
 
5. Vedtægter 

1. Paragrafferne og dertilhørende punkter blev læst op, punkt for 
punkt. 

2. Af kommentarer var der følgende: 
1. §2.1: Slet “enormt” fra 2. linje. Diskussion. Vedtaget. 
2. §2.1 Det bliver foreslået at tilføje at teknologi også er et 

område hvori der er potentiale. Det foreslås at være 
dækket af paragraffen, men det nævnes fra en deltager 
at det har meget pondus. 

1. Evt. tilføje “innovation”? Anders Højhus mener 
det er dækket af “kreativitet”. Diskussion. 

1. Teknologisk udvikling tilføjes. 
1. Diskussion: Skal “udvikling” 

tilføjes til dem alle? 
2. Afstemning foregår til næste 

generalforsamling pga. tidsmangel. 
  

3. §2.1 Det diskuteres om hvad definitionen på “ansvarlig brug” 
er. Thomas mener at det må være os der definerer hvad 
ansvarlig skal betyde, ikke politikere. Enighed. “Alle former for 
ansvarlig brug” dækker også rekreativ brug. 

 
4. §2.1 Det diskuteres om der skal stå “substanser” i stedet for 

“stoffer”: Er “stoffer” for ladet et ord? Jakob mener “substanser” 
klinger bedre. Thomas foretrækker ordet stoffer - det er 
stigmatiseret, betyder det samme som substanser og bruges 
synonymt; derfor bør diskursen om ordet ændres. 

1. Jon: Hvad med ordet “psykedelika”? Det kommenteres 



fra publikum at det er for indforstået. 
2. Afstemning: Stoffer/substanser/psykedelika/planter & 

substanser. Der bliver talt 8 for stoffer. Der bliver talt 17 
for substanser. 12 for psykedelika. 2 for planter & 
substanser. 

3. Afstemning ml. substanser/psykedelika. “Substanser” 
vedtages. 

 
5. Er Foreningsvedtægterne kun til os eller til offentligheden? 

1. Det afklares at formålsparagraffen er vigtig for 
processen for stiftelse af forening. 
 

6. Det vedtages at ændringsforslag må indsendes senere og kan 
gennemgås til næste generalforsamling. 
 

7. §3: Hvad betyder aktiv? Casper: Der mentes ikke noget 
bestemt, det var ikke for at udelukke ikke-aktive interesserede. 

1. “Aktiv” slettes. 
 

8. §6.1: Hvad menes med “halvdelen?” Thomas: Højest 
halvdelen af bestyrelsen udskiftes ad gangen for ikke at miste 
kompentence. Casper: Bestyrelsen vedtager indbyrdes hvem 
der udskiftes ved valg af nye bestyrelsesmedlemmer jf §6.4.  

1. Tilføjelse: §6.2.1: Man skal møde op til 
generalforsamling for at blive valgt. 
 

9. §7.4: Det diskuteres kort hvordan offentliggørelsen finder sted, 
da dette er uklart. Det klargøres at det selvfølgelig skal foregå 
på en måde som er offentlig tilgængelig hvor medlemmerne 
kan forventes at kunne se offentliggørelsen. 
 

10. §8.1: Mindre sproglige rettelser. Gennemgås ved næste møde. 
11. Der tilføjes mindre sproglige rettelser af §2.1. 
12. Fem minutters pause. 

 
6. Vedtagelse af vedtægter 

1. Det afklares at yderligere tilføjelser til vedtægterne kan vedtages til 
næste generalforsamling. 

2. Vedtægternes vedtages enstemmigt. 
 

7. Fastsættelse af medlemmernes årskontingent 
1. Det ønskes specificeret hvordan kontingentet bruges; det foreslås at 

penge til aktiviteter bør komme andetstedsfra end kontingent. 
Thomas: Vi har ingen kapital og bestyrelsen har ikke lyst til at stille 
egen økonomi til rådighed for foreningen. 

2. Spørgsmål: Får foreningen tilskud kommunalt? Kontingentet er meget 
lavt; er det så lavt at man ikke kan få støtte? Casper: Så vidt Casper 
ved får man ikke andet end lokaler til rådighed af Københavns 
kommune, med mindre man arbejder på børn & ungeområdet - 
Thomas er enig. Det foreslås fra publikum at søge EU-midler. Det 
foreslås at søge fonde. Casper: Det ville være ærgerligt at foreningens 
aktiviteter skulle afhænge af tilskud og fondsmidler - 



medlemskontingent bør finansiere alle aktiviteter og medlemmer får 
gratis adgang til disse - Thomas og Jakob mener også dette. 

3. Afstemning: Medlemmernes årskontingent enstemmigt vedtaget, 250 
DKK. 
 

8. Valg til bestyrelse og suppleanter dertil (Fem til ni medlemmer, to suppleanter) 
1. Der spørges til geografiske begrænsninger for foreningens aktiviteter. 

Der vil tages højde for disse; foreningen skal fungere nationalt. 
2. Ti stiller op til kampvalg og introducerer sig selv: 

1. Jon: Stiller op på punktlighed og detaljeorienterethed - formen 
skal være i orden. Skriver godt og kan læse korrektur, er god til 
at sætte sig ind i store læsestofmængder. 

2. Rasmus: Har arbejdet med klubkultur i en del år. Arbejder 
freelance som musikarrangør. Har aldrig taget stoffer, men er 
åbnet op over for plantemedicin de sidste par år. Har med et 
miljø der indtager substanser at gøre. Kender til problemerne 
derved. Har forbindelser internationalt i foreningens potentielle 
netværk. Vil ikke være formand eller næstformand, men vil 
gerne være med for at følge arbejdet bag gardinerne. 

3. Sandra: Interesserer sig for psykedeliske stoffer en del år. Tog 
ayahuasca i Peru for et par år siden. Læser til biopat - 
naturmedicin og akupunktur og deslige. Vil gerne være aktiv i 
noget politisk. 

4. Simon: Studerer psykologi. Vil gerne stå for formidling af et 
videnskabeligt perspektiv. 

5. Kevin: Synes emnet er vigtigt og hører til tiden. Tror ikke på 
psykiatrien og ser stort potentiale i psykedelika. Har 
uddannelse i business kan udføre grafisk arbejde. 

6. Astrid: Har fulgt området et stykke ti d. Er inspirereret af 
internationale foreninger som arbejder med stofbrugeres 
interesser, bl.a. beskyttelse af kvinder i forbindelse med 
sydamerikanske ayahuascaceremonier. Vil gerne formidle 
harm-reduction.  

7. Thorleif: Har holdt psykedeliske fester, ceremonier, workshops 
og arrangementer. Vil gerne have at foreningen handler om 
andet end stofferne: Kunst, humor, tilgang til verden. Der er 
brug for andre vinkler på tingene. Er velbevandret i substanser; 
bryggede ayahuasca for 12 år siden. Har et forslag: 
Psychedelic Pride arrangement. Ikke den store læsehest. Kan 
komme med sjove, originale vinkler og autentiske elementer. 

8.  De tre initiativtagere Casper Jacob og Thomas: Har 
introduceret sig selv ved generalforsamlingens åbning. 

3. Rasmus træder ud af valget. 
4. Suppleanter stiller op: 

1. Pernille: Skolelærer. Kender til Terrence McKenna. Har 
studeret emnet. Har set foreningens symposium på youtube. 
Ildsjæl. 

2. Rasmus. 
 

5. Bestyrelse og suppleanter vedtaget ved fredsvalg. 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

1. Skal vi have ekstern revision? Hvis vi ikke har nogen der stiller op må 



det være sådan. Det påpeges fra publikum at bestyrelsen kan gøre 
dette. 

2. Ingen opstillede. 
 

10. Evt.  
1. Casper: Der vil blive lavet en indmeldingsformular i løbet af de næste 

dage. Betalingsmuligheder fremsendes i samme sammenhæng. 
Referatet sendes ud til alle medlemmer og offentliggøres på facebook 
og hjemmeside. 

2. Deltagerne til mødet bedes skrive navn på referatet. 
3. Vi mangler kyndige webintegratorer. Dette slås op på 

facebookgruppen. 
4. En deltager inviterer til en ceremoni. 

1. Casper: Læg det op på facebooksiden. 
5. Spørgsmål: Er der nogle events på tegnebrættet? 

1. Casper: Psychedelic Pride, internationale arrangementer som 
920 day, bicycle day - to halvårlige “pride” arrangementer. 
Screeninger af dokumentarfilm - en film om MDMA på 
tegnebrættet, men også andre. Der er kontakt til Husets 
biograf og Byens Lys på Christiania. Casper foreslår at 
arrangere “Psychedelic Dinners” i overensstemmelse med 
MAPS’ internationale arrangement. Desuden symposium. 

6. Hvad betegnes som psykedeliske stoffer. Er MDMA og ketamin 
inkluderet? Casper: Det er ikke afklaret - aktivitetsgrupper og 
bestyrelsen vil få dette afklaret. Thomas: MDMA er relevant og hører 
under samme stoflovgivning - det har også medicinsk potentiale viser 
undersøgelser. 

7. Der er ikke udsigt til legalisering af psykedelika før cannabis 
legaliseres, fremtidsudsigterne er på langt plan og bestyrelsen og 
arbejdsgrupper informerer om dette efter behov. 

8. Det nævnes at nogle stoffer er ude af det offentlige skue og måske 
ikke er interessante. 

9. Casper takker for fremmøde.  
	  


