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Møde: 20-02-2019 kl. 19.00 – 21.30 

Sted: Hos Trine, Dyssevænget 15, Kregme, 3300 Frederiksværk 

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

 

DAGSORDEN: 
1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 24-01-2019 

2. Opfølgning på samme referat (har vi fået gjort de ting, vi aftalte?) 

3. Underskrift af referat fra den stiftende generalforsamling 

4. Meddelelser fra formanden 

5. Beslutning om, hvem der er valgt til bestyrelse for 1 år, og hvem der er valgt for 2 år (i hht. 

vedtægterne §6, stk. 01 skal 3 vælges for 1 år, og 2 for 2 år). 

6. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsen, hvis bilag foreligger 

7. Vedtagelse af procedure for, hvordan vi sikrer os nye medlemmers accept af at være i et 

medlemskartotek med navn, adresse, mailadresse og evt. telefonnr. 

8. Informationsskrivelse fra Experian A/S (Udsendt pr. mail 31-01-2019) 

9. Informationsskrivelse fra Risika A/S (Udsendt på mail 15-02-2019) 

10. Korrekturskema fra Bisnode – udfyldes?? (Udsendt på mail 18-02-2019) 

11. Arrangementet 12/3, herunder specielt hvor det afholdes, men også om vi har fået indbudt 
alle vores medlemmer, samt at vi nok må til at lukke for tilmeldinger (pt. 36 + hvis Leif har 
fået flere end de 20 tilmeldinger i Bogcafeen, der var status sidste uge). 

12. Hold 3 filosofiforløb, herunder specielt hvor det afholdes. 
13. Status på bankkonto (så folk kan betale kontingent og for deltagelse på hold 3) 
14. Brainstorm om kommende arrangementer og gerne beslutning af, hvad vi vælger at gå 

efter således, at vi senest på mødet 20-03-2019 kan barsle med en årsplan 

15. Reklamematerialer – hvordan griber vi det an? 

16. Lokalemuligheder – sidste frist hos kommunen er 11. marts 2019 (se bilag) 

17. Forslag til ”officiel skabelon” for breve mm. (Se bilag) 

18. Eventuelt 
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REFERAT: 

1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet 24-01-2019 
Vi underskrev referatet, og var også enige om, at vi fremover ikke behøver at underskrive referater. 

Det er kun dette referat, der underskrives, fordi det er fra det konstituerende møde. Referat af dette 

møde skal også underskrives, fordi vi på dette møde beslutter, hvem der er valgt for 1 år, og hvem 

der er valgt for 2 år. Fremover er det kun referater fra generalforsamlinger og konstituerende 

møder, der skal underskrives. 

2. Opfølgning på samme referat (har vi fået gjort de ting, vi aftalte?) 
PB havde gennemgået referatet med tættekam og kunne konstatere, at vi har været virkelig flittige, 

Af de 20 opgaver, vi havde givet os selv, manglede vi kun svar på 3! 

TRJ havde ikke kunnet få kontakt til Carl E. mht. hold 3, men TRJ fortsætter bestræbelserne. TP 

har oprettet medlemskartotek (foreningen har nu 27 medlemmer), og kontakter mht. afregning for 

generalforsamlingskaffe så snart bankkonto er faldet på plads. 

 

3. Underskrift af referat fra den stiftende generalforsamling 
TP har modtaget elektronisk underskrift fra os alle, så hun sender referatet til Steen, som lægger 

det ud på hjemmesiden. 

4. Meddelelser fra formanden. 
* Hold 2 er godt i gang, har bl.a. talt om følelserne – det kunne måske være et emne at tage op 

generelt? Der kommer fotograf på på holdets næste møde, og vi gav grønt lys for, at fotografen 

kunne få et honorar på 5-800 kr., hvis det kommer på tale.  

* Der er 40 tilmeldte til arrangementet om ’Magt’, og TRJ har sat en øvre grænse på 50. 

* TRJ er blevet kasserer i Dansk Selskab for Filosofisk Praksis. 

* TRJ har møde med Frederiksværk Bibliotek mandag 25. februar, og her vil han spørge til 

kaffebrygning, vand mmm., således at vi kan se, om bibliotekets lokaler vil være en mulighed for 

os til større arrangementer, herunder *Magt-arrangementet’. TP tilbød at tage med således, at TRJ 

og TP samtidig kunne se på lokaler i Frivilligcentret. 

5. Beslutning om, hvem der er valgt til bestyrelse for 1 år, og hvem der er valgt for 2 år (i hht. 

vedtægterne §6, stk.01 skal 3 vælges for 1 år, og 2 for 2 år) 
Valgt for 1 år: Steen, Pia, Merete 

Valgt for 2 år: Thomas, Trine 

6. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsen, hvis bilag foreligger 
Udskudt til næste møde, PB havde ikke nået at skrive oplægget. 

7. Vedtagelse af procedure for, hvordan vi sikrer os nye medlemmers accept af at være i et 

medlemskartotek med navn, adresse, mailadresse og evt. telefonnr. 
Hvis vi får indmeldelser via hjemmesiden, står i indmeldelsesteksten, at man accepterer vilkårene, 

og hvis vi får indmeldelser via Bogsalonen giver Leif TP besked, og TP skriver herefter til det nye 

medlem og beder om accept. 
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8. Informationsskrivelse fra Experian A/S (Udsendt pr. mail 31-01-2019). 
Pkt. 8,9 og 10 blev slået sammen, da det drejede sig om præcis det samme: De 3 firmaer er alle 

kreditvurderingsselskaber, og de har ingen betydning for os. Vi tager til efterretning, at vi står i 

deres fortegnelser, og så gør vi ikke mere ved det. 

9. Informationsskrivelse fra Risika A/S (Udsendt på mail 15-02-2019) 
Se pkt. 8 

10. Korrekturskema fra Bisnode – udfyldes? (udsendt pr. mail 18-02-2019). 
Se pkt. 8 

11. Arrangementet 12/3, herunder specielt hvor det afholdes, men også om vi har fået 

indbudt alle vores medlemmer samt at vi nok må lukke for tilmeldinger (pt. 40) 
TP orienterede om, at vi har et lokale i Frivilligcentret, men vi var ikke sikre på, om det var helt 

velegnet. TP og TRJ ser derfor på dette OG på biblioteket mandag d. 25. februar. PB undersøger 

priser på leje af Sognegården og sender besked rundt til bestyrelsen inden 25.-02. Steen checker, 

at alle vores medlemmer er blevet inviteret, skriver til alle tilmeldte, hvor arrangementet afholdes 

og holder sammen med Leif øje med tilmeldingerne, så vi ikke kommer over 50. 

Hvis vi ender med at benytte biblioteket sørger MR for de praktiske ting 

Bestyrelsen (Minus PB, som er i Malaga) mødes kl. 18.00 der, hvor arrangementet afholdes. 

TRJ spurgte til, hvilke aspekter af ’Magt’, vi synes, kunne være relevante. Der kom følgende bud: 

* Hvem TAGER magten i en flok? 

* Er magt både positiv og negativ? 

* Hvorfor korrumperer magt? 

* Magt/indflydelse – hvad er hvad? 

* Hvad ER magt egentlig? 

* Hvorfor kan magt være svær? 

* Skjulte/ indirekte former for magt 

* Magtens modsætning, er det magtesløshed, apati, eller…?? 

* Hvad BERETTIGER, at man har magt? 

12. Hold 3 filosofiforløb, herunder specielt hvor det afholdes. 
Der er pt. 16 tilmeldte, og det koster 350 kr. at deltage. Datoer er fastsat, så der mangler kun 

stedet (jf. pkt. 2). Steen skriver rundt til vores medlemmer og fortæller om det nye hold. 

13. Status på bankkonto (så folk kan betale kontingent og for deltagelse på hold 3) 
TP havde ventet opringning fra banken i løbet af dagen, men det skete ikke. TP kontakter banken 

igen. TRJ sender skannet sundhedskort mm. til TP således, at alle identifikationspapirer er ok i 

relation til banken. 

14. Brainstorm om kommende arrangementer og gerne beslutning af, hvad vi vælger at gå 

efter således, at vi senest på mødet 20-03-2019 kan barsle med en årsplan 
Se bilag 03, som er en liste over alle de ideer, vi talte om. (Denne liste tænkes som et dynamisk 

arbejdsdokument for bestyrelsen således, at det kan ajourføres, udbygges mm., når nye ideer 

opstår.) 

MR bliver tovholder på en liste, vi vil prøve at føre, over, hvilke andre arrangementer, der finder 

sted rundt om i kommunen – således, at vi forhåbentlig kan undgå at lægge arrangementer på 
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samme tid, som andre er planlagt. 

Vi stiler efter at have ca. 10 arrangementer om året, med pause i sommerferieperioden. 

På bestyrelsesmødet 20-03-2019 træffer vi beslutning om, hvad vi vil gå efter i 2019, herunder 

hvilke 2 arrangementer, vi vil forsøge at nå inden sommerferieperioden 2019. 

15. Reklamematerialer – hvordan griber vi det an? 
SM kunne oplyse, at der efter artiklen i Halsnæs Avis havde været ca. 30 opslag på hjemmesiden, 

og 7 opslag efter artiklen i Frederiksborg Amtsavis. 

TP lægger de 2 artikler ind på Facebooksiderne for Halsnæs. 

TP og PB kigger på layout mm. til flyers o.lign. inden mødet 20-03-2019. 

16. Lokalemuligheder – sidste frist hos kommunen er 11. marts 2019 (Se bilag) 
Vi venter lidt med at søge lokaler hos kommunen – vi vil gerne være helt etablerede, før vi evt. går 

i gang med dèt. 

 

Brevpapir 
PB havde kreeret et forslag til ”Officielt brevpapir”. Vi blev enige om, at sidefoden skal indeholde 

oplysninger om Hjemmeside-adressen, Medlems-mailadressen og CVR-nummeret. PB tilretter (og 

husker at tage det rigtige logo 😊). 

18. Eventuelt 
Næste møder: 

20-03-2019 kl. 19.00 hos Thomas 

24-04-2019 kl. 19.00 hos Pia 

 
PB spurgte til, hvordan vi skal opbevare vores dokumenter, f.eks. referater, vedtægter mm. – MR 

bliver tovholder på at vedligeholde et papirarkiv. 

 

 

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

• Evaluering af ’Magt-arrangementet’ 

• Beslutning om kommende arrangementer 

• Bankkonto-status 

 

Referent: PB 
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Bilag 01: 
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Bilag 02: 
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Bilag 03: 

Emner, som kunne være interessante at tale om i 
Halsnæs filosoferer… 

  

Resultat af brainstorm på bestyrelsesmøde 20-02-2019   

  Forslagsstiller 

Vi stiler efter 2 arrangementer yderligere i foråret 2019, og "ny 
sæson" slut august eller begyndelse af september, hvor vi gerne 
vil have mindst 1 arrangement om måneden 

  

    

Filosofisk vandring à la Gilleleje (undersøges nærmere), kunne 
foregå i maj 

Thomas 

Tommy Kjær Larsen, Hillerød - Kierkegaardkender og dygtig 
formidler 

Thomas 

David Larsson, asiatisk filosofi - f.eks. 5 gange i efteråret Thomas 

Michael Højlund og Allan Gardersø: Hhv. filosof og 
trommeslager. Ville være velegnet til afholdelse i f.eks. Mejeriet 
i Torup eller Alex Nyborgs lokale i Frederiksværk 

Thomas 

Sokratisk filosofi med unge Thomas 

Samarbejde med f.eks. Headspaceprojektet om tilbud til 
sårbare unge 

Trine 

Samtalesaloner - à la Christianskirken i København, kunne være 
i maj/ juni og nye komme til i efteråret 

Pia 

Dorte R. Jensen (Thomas' hustru) om konflikter Thomas 

Hvad er 'Synd'? Pia 

Samtale- og/eller læsegrupper med udgangspunkt i 
'Tænkepauser' fra Aarhus Universitetsforlag 

Pia 

Samtale- og/eller læsegruppe med udgangspunkt i Peter 
Bastians og Tor Nørretranders' bog om 'Tro og ikke-tro' 

Trine 

Arbejdsliv - hvad gør det ved mennesker, også når man står 
udenfor det? 

Trine 

Samtaler om aktuelle film med filosofisk indhold (f.eks. Lars von 
Triers film) 

Steen 

Filmforevisninger med efterfølgende samtaler Pia 

Hvad er "Oprigtighed"? Og er det altid kun godt? Steen 

Ivar Gjørup om Platon Steen 

"Sorg" - f.eks. over 'spildte muligheder' Merete 

Kærlighed - med udgangspunkt i Kierkegaard Merete 

Filosofiske emner fra Ulysses Steen 
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Underskriftblad 
 

 

Referatet godkendt, dato:  

 

_____________________________________________________________________________ 

Thomas Ryan Jensen 

 

______________________________________________________________________________ 

Merete Rasmussen 

 

______________________________________________________________________________ 

Trine Pallesen 

 

______________________________________________________________________________ 

Steen Mogensen 

 

______________________________________________________________________________ 

Pia Brunse 


