Referat

Halsnæs filosoferer…

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer…
Tirsdag d. 23. april 2019 kl. 19.00 hos Thomas, Solskrænten 11, 3390 Lynæs

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra møde 20. marts 2019
2. Opfølgning på samme referat (har vi fået gjort de ting, vi aftalte?)
3. Meddelelser fra formanden, herunder nyt om Hold 3 og tilkendegivelser af, hvem der kan hjælpe
med kaffe- og thebrygning mm. de næste 3 gange: 24. april, den 15. maj og den 22. maj.
4. Kommende arrangementer – hvad er allerede planlagt, hvad skal vi i gang med at planlægge?
5. Opfølgning på prøvevandringen 13. april – herunder opgavefordeling mm. til den endelige vandring
d. 2. juni kl. 13.00
6. Pressekontakt – Hvem? Hvordan? Hvornår? Hvilke medier?
7. Referater fra bestyrelsesmøderne: Form og godkendelsesprocedure (PB)
8. Status på økonomi, herunder hvad vi har at ”gøre godt med” i efteråret
9. Status på Facebook-side, hjemmeside, medlemshenvendelser o.lign.
10. Status på bankkonto/ medlemskartotek
11. Reklamematerialer – forslag til folder fra TP og PB
12. Grundlovsdag 5. juni: Foreningsdag i Frederiksværk – skal vi deltage med en ”stand”? (PB)
13. Eventuelt

Referat
1. Godkendelse af referat fra møde 20. marts 2019
Referatet godkendt
2. Opfølgning på samme referat (har vi fået gjort de ting, vi aftalte?)
TRJ: Billeder fra hold 2 er godkendt, og de findes allerede på såvel hjemmeside som Facebookside.
MR: Kort til den filosofiske vandring: Tages under pkt. 5
3. Meddelelser fra formanden, herunder nyt om Hold 3 og tilkendegivelser af, hvem der kan hjælpe
med kaffe- og thebrygning mm. de næste 3 gange: 24. april, den 15. maj og den 22. maj.
Om Hold 3: Der er 17 deltagere tilmeldt, og der har været 14-15 deltagere de første gange. Der er
bl.a. en mand på 90 år og 2 unge filosofistuderende (den ene er dog lige blevet færdig), og det giver
en god dynamik på holdet. Den første aften blev holdt i Kulturkælderen på Biblioteket, og det var
ikke godt – for meget neonlys og ikke hyggelig bordopstilling mm. Anden gang blev holdt i den
store sal, og det var meget bedre. Her vil vi gerne være ved fremtidige arrangementer.
Hjælp til kaffe/the brygning mm:
24. april: Susse
15. maj: Pia eller Merete
22. maj: Vides endnu ikke
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4. Kommende arrangementer – hvad er allerede planlagt, hvad skal vi i gang med at planlægge?
Torsdag d. 9. maj kl. 19.00: Tommy Kjær Lassen om Kierkegaard.
Sted: Biblioteket
Pris: 30 kr. for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer. Betales ved indgangen, hvor vi skal finde ud
af, hvem der tager vagten. (Steen tilbød det, men har efterfølgende måttet sige fra, fordi han
kommer susende fra København lige op til kl. 19.00)
Hjælpere: Merete taler med Leif om evt. lån af kander mm., og hun sørger for kaffe, the, vand mm.
Velkomst og afslutning: Thomas
Annoncering + pressemeddelelse: Thomas kontakter Halsnæs Avis
Plakater: Pia sørger for fremstilling og ophængning, når tekst til pressemeddelelse er udarbejdet
(og sendt til hende 😊)
Mulige slides: Thoms aftaler med Tommy, om vi må sende dem ud til deltagerne efter
arrangementet.
Søndag d. 2. juni kl. 13.00 – 15.00: Filosofisk vandring
Rute: Fra pladsen foran Sognegården – langs Kanalen – gennem Arresødalparken – ud til
fugleudsigtsplatformen i Arresø – til Præstekorset – slut hos Carl E. Merete undersøger, om der
findes noget kort-materiale, vi kan bruge.
Undervejs: Der skal være poster (ca. 5), som kan give stof til refleksion og samtale. Posterne er
tænkt som sedler i et chartek, som hænges op/ lægges et passende sted, og så kan deltagerne
trække en seddel på hver post.
Annoncering + pressemeddelelse: Vi afholder planlægningsmøde om turen TIRSDAG D. 21. MAJ kl.
19.00 hos Merete (Minus Pia, som er i Krakow). Her besluttes poster, emner til posterne,
markedsføring mmm. Man må gå, så går det nok” (Kierkegaard)
Titel: Vandringen kan have overskriften: ”Filosofisk sommervandring”, og så en slags motto/
bonmot: ”
Foreslåede emner: Kanalen – den blev gravet af fanger, og den fylder 300 år i år, historisk emnefugleudsigtsplatformen, naturen som emne – Præstekorset, etik/tro/ som emne (Dette vil Pia gerne
tage sig af).
Vi besluttede ikke emner, men blev enige om, at vi starter en mailudveksling, hvor vi alle kan
komme med forslag til emner. Når vi kommer med forslag, skriver vi i mailen, hvilket sted (hvilken
post) vi foreslår emnet til.
Pia undersøger (i samråd med Trine), hvordan proceduren er for ansøgning til kommunen om
tilskud til arrangementer. Det skal gøres snarest, da det vil være fint at kunne få tilskud til
arrangementet 9. maj.
Efterårssæsonen detailplanlægges på bestyrelsesmødet d. 29. maj. Thomas aftaler datoer mm. med
David om de 5 aftener om asiatisk filosofi, og ser også på datoer for et muligt hold 5.
(OBS: Bibliotekets store sal er optaget 14/8 – 11/9 – 16/10 – 20/11).
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5. Opfølgning på prøvevandringen 13. april – herunder opgavefordeling mm. til den endelige
vandring d. 2. juni kl. 13.00
Se pkt. 4

6. Pressekontakt – Hvem? Hvordan? Hvornår? Hvilke medier?
Thomas og Pia kontakter Leif og taler med ham om, hvad han kan anbefale.

7. Referater fra bestyrelsesmøderne: Form og godkendelsesprocedure (PB)
Pia spurgte til, om referaterne bliver brugt til noget, og om formen er passende eller hellere skal
være et rent beslutningsreferat. – Nuværende form med udvidet beslutningsreferat fastholdes, og
de fungerer som ”opslagsværk”, hvilket er fint.
Fremover betragtes referatet som godkendt, hvis referenten ikke har hørt indvendinger i løbet af 1
uge!

8. Status på økonomi, herunder hvad vi har at ”gøre godt med” i efteråret
Udskudt pga. Trines afbud til mødet
9. Status på Facebook-side, hjemmeside, medlemshenvendelser o.lign.
Der har været tilkendegivelser på Facebook om interesse for arrangementet d. 9. maj. Steen lægger
fremover arrangementerne ind på siden ”Mere liv i Frederiksværk” og en tilsvarende side for
Hundested, hvis den findes.
10. Status på bankkonto/ medlemskartotek
Udskudt pga. Trines afbud til mødet
11. Reklamematerialer – forslag til folder fra TP og PB
Udkastet fra Trine og Pia godkendt med 2 ændringsforslag: der gives eksempler på arrangementer,
og teksten om ”Vi kan kontaktes----” flyttes om til bagsiden. Trine og Pia arbejder videre hurtigst
muligt således, at folderen kan komme på gaden snarest.

12. Grundlovsdag 5. juni: Foreningsdag i Frederiksværk – skal vi deltage med en ”stand”? (PB)
Pia kontakter Halsnæs Kommune for at få flere oplysninger om, hvordan vi kan deltage. Der var
enighed om, at det ville være en god ide at deltage. Pia mailer rundt, når hun ved mere.
13. Eventuelt
Thomas spurgte, om foreningen kunne tænke sig at melde sig ind i ”Dansk filosofisk praksis”, som
koster 100 kr. årligt. Bred enighed om, at det vil vi gerne.
Steen havde forslag til nyt emne: ”Fornuft – hvad er det?”
Thomas foreslog, at vi taler om, hvordan vi kan videreudvikle foreningen og samtidig selv få
muligheder for at dyrke filosofien – også som bestyrelsesmedlemmer. Det er vigtigt, at vi ikke
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”ender som” en bestyrelse, som ”kun” arrangerer en hel masse, men ikke når at tænke filosofi selv.
– Vi sætter det på som punkt på næste møde.
Thomas foreslog også, at vi tænker over at bruge det faglige netværk, der findes i kommunen –
f.eks. de 2 filosofistuderende, som er med på hold 3. Stor tilslutning til forslaget!

Referent: Pia
Næste møder:
Tirsdag d. 21. maj kl. 19.00 hos Merete: Detailplanlægning af den filosofiske vandring
Onsdag d. 29. maj kl. 19.00: Almindeligt bestyrelsesmøde – hos Pia.
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