Referat af stiftende generalforsamling den 10. januar 2Ot9 i Halsnæs filosoferer...
Steen bød på arbejdsgruppens vegne velkommen

1)

til den stiftende generalforsamling

Valg af stemmetællere
Ann og Lone blev valgt som stemmetællere

2l

Valg af dirigent
Thomas blev valgt som dirigent

3) Valg af referent
Trine blev valgt som referent

4l

Arbejdsgruppens oplæg
Arbejdsgruppen, som er Leif, Thomas, Pia, Steen, Merete, Trine
Thomas redegjorde for arbejdsgruppens oplæg

filosofiaftener i efteråret er det et ønske om at fortsætte
Der er et ønske om en tilgængelig forening, rummelig og inviterende i sin form, dog med en
traditionel opbygning
Grunden til navnet" Halsnæs filosoferer" er at dette giver gode muligheder for at kunne tage
På baggrund af de fem

emner op om hvad som helst; "Halsnæs filosoferer om..."
Spillereglerne i foreningen:
- Vi taler nysgerrigt sammen om noget væsentligt

-Vi spørger og lytter for at blive klogere
-Vi har ikke travlt og vi skal ikke blive enige.
I

arbejdsgruppen var der enighed om, at der til den stiftende generalforsamling kun blev inviteret

deltagere fra efterårets filosofihold( "hold L"), da deltagerne her kender og har afprøvet konceptet.
Det er dog fremover vigtigt med åbenhed i foreningen.

5)

Forslag

til vedtægter

Vedtægterne er standardvedtægter, da foreningen gerne skal godkendes som kommunal forening
med mulighed for at få tilskud samt anvende kommunale lokaler
Foreningens navn er Halsnæs filosoferer... og bestyrelsen holder snarest møde om grafisk identitet.

forbindelse ønskes der billeder af mennesker i samtale rundt omkring i Halsnæs frem for
billeder af gamle filosoffer.
I den

Der skal ligeledes udarbejdes logo.

Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

5)

Forslag

til kontingent

Arbejdsgruppen foreslår et årligt kontingent på kr. L00,00
Blandt de fremmødte var der flere, der syntes, at kontingentet var for lavt.

Arbejdsgruppens argument var, at der ikke skulle være en økonomisk barriere for at få medlemmer
i foreningen og at kontingentet i hvert fald i første år er lavt.
En del af indtægterne

fra Hold 2(Thomas'honorar) bliver givet som startkapital til foreningen.

Der var bred enighed blandt de fremmødte, om at man gerne ville betale ekstra

til foredrag, og at

der kan åbnes for ikke-medlemmer og dermed have medlems-/ikkemedlemspriser.
Kulturelt Samråd- mulighed for at søge tilskud både til arrangementer og til fast drift, mulighed for
at bruge kommunale lokaler, fx Paraplyen.
Kontingentets fastsættelse blev vedtaget.

7l

til bestyrelsen: 5 bestyrelsesmedlemmer
Valgt til bestyrelsen blev:

Valg

Pia Brunse

Merete Rasmussen
Steen Mogensen
Thomas Ryan Jensen

Trine Pallesen
Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmøde 24. januar 2018

8)

Valg af 2 suppleanter
Valgt for 1 år:
Ann Bjerg
Heidi Hlanga

9)

Valg af revisor og revisorsuppleant
Ole Jørgensen er valgt som revisor

Birgit Buch Jepsen er valgt som revisorsuppleant
10) Forslag til aktiviteter
-Ønske om at formen lægger sig op af filosofiaftenerne, hvor vi mødes fx hver 5./6. uge og

filosoferer over et på forhånd fastlagt emne, evt. med oplæg fra Thomas.
-To årlige arrangementer med oplægsholdere
-Benytte hjemmesiden til dialog
-Danne mindre undergrupper til specifikke ønsker.
-Ønske om heldagsarrangement
-Tanker om at dokumentere forløbet/udviklingen, reflektere over processen, hvad sker der
undervejs, hvad gør det ved os.
-Beskæftige sig med "fremmede" filosoffer/filosofier (østligel
-At gå og filosofere
Emner:

-Mening
-

Dem okrati/forstå

e

lse/fæl

I

ess ka b

-Stoppe small-talk/vende til dybe samtaler/at lytte

-Leif mente, at det er en god id6 at kalde nogle af arrangementerne for "samtalesalone/', da han

erfarer, at det opleves mere tilgængeligt.

111 Evt.
-Start af foreningen var Leifs idd og Bogsalonen vil gerne fortsat være en del af Halsnæs

filosoferer... Leif vil gerne deltage i markedsføring af foreningen ,samarbejde om samtalesaloner og
vil gerne lægge lokaler til nogle af arrangementerne.
-Suppleanter er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøder.
-For nogle af de fremmødte var der ønske om stadig at lave enkelte arrangementer kun for det

første filosofihold.

