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Møde: 24-01-2019 kl. 19.00 – 21.30 

Sted: Hos Pia, Ole Jakobsvej 6, 3300 Frederiksværk 

Deltagere: Thomas (TRJ), Merete (MR), Pia (PB), Sten (SM) og Trine (TP). 

 

DAGSORDEN: 

1. Konstituering 

2. Bestyrelsens praktiske virke (mødefrekvens, dagsordener, referater, suppleanters deltagelse 

mv). 

3. Opfølgning på generalforsamling (referat, konsekvensrettelse af foreningens navn i 

vedtægterne til lille f mv.). 

4. Få økonomien på skinner administrativt: Få CVR-nummer, oprette bankkonto, opkræve 

medlemskontingenter. 

5. Lægge budget for 2019. 

6. Etablere medlemskartotek. 

7. Afklaring af lokalemuligheder. 

8. Kontakt til kommunen om samarbejder, tilskud mv. 

9. Samarbejdet med Bogsalonen (betaling for kaffe på GF, brug af lokaler fremadrettet, fælles 

samtalesaloner og andre arrangementer). 

10. Reklamering for foreningen i lokalpresse og andre medier. 

11. Hjemmesiden (Sten, Thomas og Merete kommer med input fra møde herom 17/1). 

12. Emne(r) og tidspunkt(er) for næste møde(r) i foreningen. 
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REFERAT: 

1. Konstituering 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

Formand: Thomas Ryan-Jensen 

Næstformand: Merete Rasmussen 

Kasserer: Trine Pallesen 

Sekretær: Pia Brunse 

Hjemmesideansvarlig: Steen Mogensen 

2. Bestyrelsens praktiske virke (mødefrekvens, dagsordener, referater, suppleanters 

deltagelse mv). 
Mødefrekvens: Her i starten skal vi mødes ca. hver 3. onsdag for at sikre, at vi ”kan følge med” 

mht. alle de praktiske ting, der skal gøres og planlægges. 

Næste møder: 

Onsdag d. 20. februar kl. 19.00 hos Trine 

Onsdag d. 20. marts kl.19.00 hos Thomas. 

 

Dagsordener: Aftales foreløbig fra gang til gang. De 2 bestyrelsessuppleanter får tilsendt 

dagsorden. 

Referater: TP tilbød at hjælpe med referater, hvis sekretæren blev forhindret. De 2 

bestyrelsessuppleanter får tilsendt dagsordener og referater, ligesom referaterne lægges på 

hjemmesiden, når de er godkendt. PB udarbejder en fortegnelse over bestyrelsens medlemmer, 

revisor og suppleanter, hvoraf navn, adresse, mailadresse og telefonnummer fremgår. Denne 

fortegnelse lægges på hjemmesiden under ’Interne forhold’. 

Suppleanters deltagelse: De 2 bestyrelsessuppleanter inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne, 

hvis de har tid og lyst 

3. Opfølgning på generalforsamling (referat, konsekvensrettelse af foreningens navn i 

vedtægterne til lille f mv.). 
TP retter trykfejl og småting i referatet fra generalforsamlingen. PB konsekvensretter vedtægten 

mht. foreningens navn (’Filosoferer’ skal være med lille ’f’) 

4. Få økonomien på skinner administrativt: Få CVR-nummer, oprette bankkonto, opkræve 

medlemskontingenter. 
CVR-nummer: Bestyrelsen samledes om PBS PC, og foreningen blev oprettet på Virk.dk. PB blev 

kontaktperson. Når hun modtager CVR-nummer, rundsender hun til bestyrelsesmedlemmerne. 

TP kontakter  

Bankkonto: TP kontakter Sparekassen Sjælland (Nørregade 27, 3300 Frederiksværk, tlf.: 5616 52 

60) og forhører sig om, hvad vi skal gøre for at få oprettet en foreningskonto hos dem. Vi afventer, 

om vi kan undvære Mobilepay, idet det er krævende at få adgang til som forening/ virksomhed. 

Steen skriver lidt på hjemmesiden om, at kontingentindbetalinger lige må vente lidt. 
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Under dette punkt besluttede vi at rette en varm, officiel TAK til Leif og Bogsalonen for det 

generøse tilbud om, fra det igangværende hold, at få ca. 3000 kr. til at opstarte foreningen. Det er 

vi meget taknemmelige for! TRJ skriver til Leif, og TP kontakter Leif, når bankkonto mm. er på 

plads. 

5. Lægge budget for 2019 
Budgetlægning afventer, at foreningen er helt ’officiel’, dvs. har både CVR-nummer og bankkonto 

mm. 

6. Etablere medlemskartotek. 
TP står for medlemskartotek, og vi opretter medlemmerne med fortløbende numre, f.eks. 1001, 

1002 osv. TP undersøger, om hun kan etablere en særlig foreningsmail. 

7. Afklaring af lokalemuligheder. 
Vi koncentrerer os i første omgang om at undersøge, om vi kan låne lokaler i Skjoldborg 

(Frivilligcentret). Ellers kan biblioteket og Sognegården være muligheder. TP undersøger hos 

Frivilligcentret. 

TRJ undersøger muligheden for, at filosofihold 3, som starter til april, kan være i Carl E. 

8. Kontakt til kommunen om samarbejder, tilskud mv. 
Kontakt med kommunen afventer, at foreningen er helt ’officiel’, dvs. har både CVR-nummer og 

bankkonto mm. 

9. Samarbejdet med Bogsalonen (betaling for kaffe på GF, brug af lokaler fremadrettet, fælles 

samtalesaloner og andre arrangementer). 
TP kontakter Leif i Bogsalonen mhp. at afregne for kaffe mm. til generalforsamlingen. 

Leif har generøst tilbudt, at der kan afholdes foreningsarrangementer i Bogsalonen, f.eks. samtale- 

saloner, blot kan deltagerantallet ikke overstige 25. Det er vi i foreningen meget taknemmelige for, 

men vi vil bestræbe os på ikke at belaste Bogsalonen alt for meget. Samtidig vil Bogsalonen gerne 

være med som arrangør, også selv om selve arrangementerne ikke fysisk foregår i Bogsalonen, og 

dette tilbud om samarbejde tager vi meget gerne imod i foreningen! 

10. Reklamering for foreningen i lokalpresse og andre medier. 
Leif havde fremsendt et glimrende forslag til pressemeddelelse. TRJ havde forkortet det lidt, og 

TRJ’s forslag blev vedtaget. TRJ sender til Leif. (Vedhæftet dette referat som bilag 01). 

Vi fandt 2 fotos, som TRJ havde taget, som ville være fine at have på hjemmesiden. TP kontakter 

de personer, der er med på billederne, om vi må bruge billederne både på hjemmesiden og i 

pressemeddelelser. 

Vi foreslår Leif, at pressemeddelelsen sendes til Halsnæs Avis og også til Frederiksborg Amtsavis 

– hvilket vist nok også var Leif oprindelige plan. 

Steen skriver noget på hjemmesiden om, at foreningen er åben for alle, også folk, som ikke bor i 

Halsnæs kommune. 
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11. Hjemmesiden (Sten, Thomas og Merete kommer med input fra møde herom 17/1). 
TRJ uddelte forslag til en forkortet forsidetekst, og denne tilsluttede bestyrelsen sig, med den 

ændring, at ordet ’rammesat’ erstattedes af ’strukturerede’. (Vedlagt dette referat som bilag 02). 

Steen opretter ”noget” på hjemmesiden, ’Om os’, hvori hele forhistorien om foreningen beskrives. 

TP prøver at finde nogen, som kan kreere et logo til foreningen – evt. den lille screenbean, som 

ses i øverste højre hjørne af dette referat, men med en spejlvendt makker således, at der bliver 2 

mennesker, som filosoferer sammen. 

12. Emne(r) og tidspunkt(er) for næste møde(r) i foreningen. 
Næste (og første) arrangement i foreningen bliver en aften om ’Magt’, som TRJ står for, tirsdag d. 

12. marts 2019 kl. 19.00. TRJ spørger Leif, om det kan holdes i Bogsalonen. Arrangementet 

kræver tilmelding, og dette vil kunne ske dels på hjemmesiden, dels hos Bogsalonen (hvis det er 

ok. med Leif – han skal naturligvis lige spørges (TRJ). 

 

TRJ sender mail til Leif om de ting, vi aftalte – (mail vedlagt dette referat som bilag 03). 

 
På næste bestyrelsesmøde skal vi bl.a. tale om: 

• Brainstorm om årsplan for foreningens arrangementer 

• Fremstilling af reklamematerialer: Flyers, små mere uddybende foldere mm. 

• Hvem er valgt til bestyrelsen for 1 år, og hvem for 2 år? 

• Skal referater underskrives på efterfølgende møde? 

• Forretningsorden for bestyrelsen 

• Hvordan sikrer vi os kommende medlemmers underskrift med accept af, at vi kontakter 

dem og har dem i kartotek? (Persondataloven!) 

• Opfølgning på CVR-nummer, bankkonto mm. 

• Kunne film-forevisninger indgå i foreningens arrangementer? 

 

TRJ havde allerede 4-5 gode, mulige oplægsholdere, og TP havde også et bud. Herudover skal vi 

alle sammen tænke over emner til arrangementer! 

 

 

Referent: PB 
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Bilag 01: 

Ny forening vil få Halsnæs til at filosofere 

Samtalesaloner har udviklet sig til foreningen ”Halsnæs filosoferer…” 

 

Det begyndte med, at Bogsalonen i Jernbanegade i Frederiksværk i august 2018 inviterede til samtalesalon 

om det gode liv. 

”Man skulle ikke tilmelde sig på forhånd, og vi forventede, at der ville komme 10-15 deltagere. Men der 

mødte mere end 30 op – heldigvis var det en dejlig sommeraften, så en del af gruppesamtalerne kunne 

foregå udenfor i gården,” fortæller Leif E. Kristensen fra Bogsalonen. 

Mange var glade for at erstatte smalltalk med samtaler, og da Bogsalonen senere på efteråret inviterede til 

”Fem aftener om personlig filosofi” med filosof Thomas Ryan Jensen som underviser, blev de 24 pladser 

hurtigt fyldt. Nu er der netop sat et nyt hold i gang, som vil samles fem aftener i januar og februar – og der 

er allerede tilmeldte til et tredje hold sidst på foråret. 

 

Vil tale videre 

Da det første hold var kommet igennem de fem aftener, var begejstringen så stor, at mange af deltagerne 

gerne ville fortsætte. Derfor opstod ideen med at oprette en forening, og nu har foreningen ”Halsnæs 

filosoferer…” netop holdt stiftende generalforsamling. 

En af deltagerne på det første hold, Pia Brunse, sidder i bestyrelsen for den nye forening. For hende har det 

været en overraskelse at opdage, hvor meget filosofi handler om ens eget liv. 

”Vi fik en usædvanligt givende gennemgang af de mest kendte, vestlige filosoffer. Og undervejs fandt vi ud 

af, at vi slet ikke kan lade være med at have vores egen filosofi. For filosofi er også nogle rettesnore for, 

hvordan vi synes, man skal opføre sig og leve sit liv. Det var fantastisk at blive bevidst om dem og opdage, 

hvor mange rettesnore vi delte med hinanden,” fortæller Pia Brunse. 

 

Levet filosofi 

At filosofi har at gøre med hver enkelt deltagers eget liv, har været helt afgørende for Thomas Ryan Jensen i 

hans tilrettelæggelse af de fem aftener. 

”Det handler ikke om at lære filosofi, men om at filosofere – og om at gøre det sammen. Vi bruger den 

europæiske filosofi som inspiration og metode til at filosofere over vores egen levede filosofi,” fortæller 

Thomas Ryan Jensen, der er formand for den nye forening.  
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”Vi har alle en filosofi, nogle grundlæggende antagelser om verden, andre mennesker og os selv, og om 

hvad der er sandt, godt, retfærdigt og smukt. I ”Halsnæs filosoferer…” er det vores idé, at vi hver især skal 

blive klogere på den filosofi, der ligger bag vores store og små valg i livet. Så vi eventuelt kan justere vores 

filosofi.” Thomas understreger, at foreningen også kan lave arrangementer med andre filosofiske retninger 

end den vestlige.  

 

Et godt liv i Halsnæs 

Den nye forening vil også gerne inspirere til, at borgerne i Halsnæs bliver bedre til at tale sammen, lytte til 

hinanden – og sammen blive klogere på livet. 

”Den europæiske filosofi opstod som samtaler mellem borgere og filosoffer på torvet i antikkens Athen. 

Mange af samtalerne handlede om det gode liv og det gode samfund. En af vores ambitioner er at bringe 

filosofien tilbage til det lokale ’torv’ – og sammen tale os klogere på, hvad vi forstår ved et godt liv i et godt 

Halsnæs,” siger Thomas Ryan Jensen. 

Den nye forening vil fortsat holde ”Fem filosofiske aftener”, men vil også sætte en række andre initiativer i 

gang. Det næste åbne arrangement finder sted den 12. marts og handler om magt. Det kan man læse mere 

om på foreningens hjemmeside www.halsnæsfilosoferer.dk Vil man være medlem af foreningen, kan det 

også ske via hjemmesiden, eller ved at henvende sig i Bogsalonen.  
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Bilag 02: 
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Bilag 03: 

 


