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Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer… 
Torsdag d. 20. januar 2020 kl. 18.30 hos Trine, Dyssevænget 15, Kregme, 3300 Frederiksværk 

Til stede: Thomas (TRJ), Trine (TP), Sten (SM), Pia (PB). 

Afbud: Merete (MR) 

 

Dagsorden: 
1. Fælles filosoferen over emnet: Hvordan vil vi i foreningen præge kommunen med filosofiske 

indslag? (Som oplæg til ideer til TRJ, til joint-venture med kommunen d. 29. januar 2020). 

TRJ redegjorde for, at man kan tale om 2 spor i mulighederne/ ønskerne for at præge kommunen 

med filosofiske indslag: 

1. At vi selv henvender os og lægger op til ting – kræver nok en del ressourcer 

2. At vi modtager henvendelser og siger ja tak (eller nej tak, hvis vi ikke synes om dem      ). 

 

Herefter talte vi om følgende: 

• Vi skal huske, at Frederiksværk har andre historie end Stålværk, industri og Classen – f.eks. har 

her boet/ bor flere forfattere, malere, billedhuggere m.fl., som kunne være værd at huske på. 

• Samtidig gør ”industri-baggrunden” måske noget ved en befolkning? Er der en særlig måde at 

tænke på, når man har en så markant fælles baggrund, evt. ”nedarvet” gennem generationer? 

• Hvordan filosoferer man, når man har en arbejder-baggrund og ikke en akademiker-baggrund? 

Er der forskel på måderne? Måske kunne vi prøve at interviewe vores revisor, Ole, som er 

uddannet smed 

• Hvis vi ville prøve at undersøge dette nærmere, kunne det så være en ide at kontakte 3F, eller 

Verner Jensen (tidl. Fællestillidsmand på Stålvalseværket)? 

• Det kunne også være spændende at se på, hvad det er, der giver en god by – både helt 

generelt, og med perspektiv på, at der er særlige byer – og med perspektiv på, at netop VORES 

by er unik, fordi……….. 

• Måske kunne man også udforske/ udfordre de gamle modsætningsforhold mellem kommunens 

byer – Hundested/ Frederiksværk – Hundested/ Lynæs o.lign. (Der ligger f.eks. en begravet 

stridsøkse på Lynæs kirkegård, som præsten våger over). 

 

Meget vigtigt vil det være, at der kommer nogle konklusioner på eftermiddagen, og at der stilles 

noget op om, hvad der videre skal ske. Vi forestiller os, at nogle vil komme med lysten til at blive 

klogere og være mest i ”proces”, mens andre vil komme med lysten til at videregive ideer, så der 

kan komme nogle produkter ud af det. Så begge dele bør tilgodeses. 
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2. Endelig godkendelse af referat fra møde 16. december 2019 

Referatet godkendt 

 

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

Alt var på plads, dog mangler vi det sidste mht. en oplægsholder om Sorg. 

TP deltager i mødet d. 27. januar om Grundlovsdags-arrangementet i kommunen, sammen med 

MR. TP sørger selv for tilmelding. 

 

4. Endelig plan for aktiviteterne i 1. halvår 2020. Er alle aftaler på plads? 

Med udgangspunkt i arrangementskalenderen gennemgik vi samtlige arrangementer, og stort set 

alt er på plads. 

’Synd’ 13. februar: Der er pt. 9 tilmeldte, og vi skal i gang med at reklamere. PB taler med Leif om 

plads i hans annonce for Bogsalonen, udarbejder forslag til tekst til plakat (sendes til gennemsyn til 

TRJ) og kontakter aviserne. 

’Fem tirsdage om levet filosofi i Lynæs: Der er pt. ca. 10 tilmeldinger. TRJ taler med Lynæs 

Surfcenter om reklame for dagene. 

’Filmen Onkel’ 14/3: PB sender mail (får adresserne fra TP) til ”De tre unge” og spørger, om en af 

dem kunne tænke sig at lave et lille oplæg efter filmen. 

’Løgstrup’ 20/4: Vi budgetterer med 30 deltagere, og vanlig pris: 30 kr. for medlemmer og 50 kr. for 

ikke-medlemmer. TP udarbejder budget og fremsender til Kulturelt Samråd/ Kommunen. PB 

udarbejder reklamematerialer og kontakter aviserne. 

’Skriveværksted’, 1. gang 23/4: PB og SM holder planlægningsmøde med PB’s søn, som evt. gerne 

vil holde nogle oplæg – han har selv arbejdet meget med at skrive og med filosofi. 

’Film Smerte og ære’ 16/5: Her kan SM ikke komme, så PB må finde en anden eller være alene om 

det. 

’Film 2 minutters stilhed’ 20/6: SM og PB finder oplægsholder, hvis ”nødvendigt” 

 

5. Generalforsamling 2020: Dirigent, Dagsorden, Forretningsorden, Beretning, Kandidater, 

Vedtægtsændringer, Filosofisk samtale efter GF mm. 

Indkaldelse: Udsendes mandag d. 24. februar 2020. 

Dirigent: PB spørger Leif 

Dagsorden: PB udarbejder forslag til næste bestyrelsesmøde (20/02) 

Forretningsorden: Vi bruger den samme som sidste år 

Beretning: Til mødet forelå en stikordsliste, som TRJ arbejder videre med således, at udkast kan 

forelægges på næste bestyrelsesmøde (20/02). Beretningen skal udsendes sammen med 

indkaldelsen. 

Regnskab og budget: TP udarbejder og fremlægger forslag på næste bestyrelsesmøde (20/02) 

Kandidater: SM skriver i indkaldelsen, ar folk meget gerne må tænke over, om de kunne tænke sig 

at være med i bestyrelsen. 

Vedtægtsændringer: SM har udarbejdet forslag, som forelå på mødet, og som alle var enige i. 

Udsendes sammen med indkaldelsen. 

Filosofisk samtale efter GF: Emnet bliver ’Æstetik /det skønne. 

Vi medtager en stor stak foldere, og vi deler ud af materialerne fra Juleboden. 

6. Kopiering ell.lign. af vores folder således, at vi har mange eksemplarer til GF 

Vi har stadig en del, som ikke er foldede endnu, fra Juleboden. TP og SM aftaler nærmere, hvis der 
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skal trykkes flere. 

TP tager en ”folder-runde” til bibliotekerne, Bogsalonen mm. således, at vi får de nyeste lagt frem. 

 

7. Visionspuljen – ansøgningsfrist 17. februar 

Evt. ansøgning udskydes til 2021 – vi har pt. ikke ressourcer til så store opgaver, som Visionspuljen 

lægger op til. 

 

8. Meddelelser fra formanden 

* Kristeligt Dagblad vil gerne skrive noget om os. De blev kontaktet i forb.m. juleboden, men på det 

tidspunkt havde de ikke tid. TRJ taler med Leif i Bogsalonen om ny henvendelse. 

* Den 10. Nordiske konference bliver sandsynligvis i Pinsen (31. maj) i København, og bygges op 

over et fremtidstema. Der bliver nok også en åben del – så det vil være klogt allerede nu at sætte 

kryds i kalenderen! 

 

9. Joint-venturearrangementet 27. januar – noget nyt? 

Behandlet under pkt. 1 

 

10. Mødet om Grundlovsdagsarrangement 29. januar– noget nyt? 

MR havde meldt afbud til mødet, så ikke noget nyt. 

 

11. Evaluering: 

a) Juleboden, herunder ideliste til julebod 2020 

TP kunne fortælle, at Handelsstandsforeningen desværre ikke stiller boder til rådighed til julen 

2020. De har ikke råd/ ressourcer til at vedligeholde dem. 

Vi talte derfor om, at det kunne være en god ide at rykke til Hundested Havn, hvor der foregår 

rigtig meget i december. 

Det var en meget, meget fin oplevelse at stå i boden, og vi fik talt med rigtig mange mennesker, 

ligesom vi blev synlige på en helt ny måde        

Måske skal vi ændre titlen ”Filosofisk julehjælp” – den blev misforstået lidt af nogle – og vi skal i 

hvert fald gøre mere opmærksom på, hvad det er, vi gør – f.eks. kunne vi hænge forskellige tekster 

op på boden, så folk kunne stå og læse. 

På mødet forelå en liste med ideer – og mange af ideerne kunne nok også bruges til Grundlovsdags-

arrangementet. (Vedhæftet som bilag til dette referat). 

 

12. Status på Facebook-side, hjemmeside, medlemshenvendelser o.lign. 
SM fortalte, at der har været mange positive tilkendegivelser, efter udsendelsen af Nyhedsbrevet. 
Til gengæld er der ikke så mange tilmeldinger som normalt efter udsendelse af Nyhedsbrev, så vi 
skal helt generelt nok i gang med en ”charmeoffensiv” og reklamere noget mere for os selv. SM 
sørger for, at alle Nyhedsbreve mm. lægges på de sociale medier, i Kultunaut og andre relevante 
steder. Så vi andre har opgaven med at holde de trykte medier, biblioteker mm. orienteret. 
 

13. Status på bankkonto/ medlemskartotek 
Vi har ca. 55 medlemmer, og på kontoen står ca. 7.000 kr. – så vi har en lille startkapital til året, og 
det er rigtig godt” 
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14. Næste møder: 

Torsdag d. 20. februar 2020 hos Merete kl. 18.30 

Torsdag d. 02. april 2020 hos Sten kl. 18.30 

 

HVIS der er behov for det, holdes et GF-forberedelsesmøde mandag 16. marts hos Pia kl. 19.00. Det 

aftales nogle dage forinden, om mødet skal gennemføres eller ej. 

 

15. Eventuelt 

Intet. 

 

Mødet sluttede kl. 20.45 

 

Til næste møde: 

* PR-aktiviteter generelt 

* Start på plan for Grundlovsdags-arrangementet (TP og MR har da været til 1. møde med kommunen). Det 

kunne f.eks. være noget med ”Filosofi med børn” og ”Filosofi med unge”. TRJ har bud på gode facilitatorer 

(Louise og David). Vi må nok også forsøge os med at se, om vi kan få lov at være med i f.eks. ”Klassens 

time” i skolerne afgangsklasser, fællestimer på Gymnasiet o.lign., det er mere konkret end blot at gøre 

skolerne opmærksomme på vores eksistens. 

* Gennemgang af alle generalforsamlings-materialer 

 

Referent: Pia 
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Bilag 1: 

Ideer til julebod mm. i 2020 
 

Til og fra kort 

Julehjerter med hilsen fra HaFi 

Lodtrækning om et års medlemsskab 

Gæt dagens filosof 

Skiltning vandring på gågaden 

 

"Tag et     " 

Hundekiks og vand 

Paraplyer til udlån 

Udfordringer, hjerter og grennisser 

Skifte opholdssted Hundested havn, mm 

Udarbejde en filosofisk julekalender m. 24 sentenser ell. lign. 

Deltage i julemarkedet i Gjethuset 

 

 


