Halsnæs filosoferer…

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer…
Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 18.30 hos Merete, Krudttårnsbakken 1, st.tv., 3300 Frederiksværk
Afbud: Ingen

Dagsorden:
1. Fælles filosoferen over emnet ” Alder” kl. 18.30 – 19.30. Oplæg v/ Thomas
Herefter møde fra 19.30 – 21.00 med følgende punkter:
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Endelig godkendelse af referat fra møde 20. januar 2020
Opfølgning på samme referat (har vi fået gjort de ting, vi aftalte?)
Regnskab 2019 og budget 2020 (TP).
Generalforsamling 2020: Gennemgang af alle materialer, hvem kopierer?, Dirigent, Dirigentmøde,
Blomster/ vin til dirigenten som tak for indsatsen, Dagsorden, Forretningsorden, Beretning,
Regnskab, Budget, Kandidater, Vedtægtsændringer, Filosofisk samtale om ’Æstetik/ Det Skønne’
efter GF mm.
Meddelelser fra formanden
Evaluering:
a) Samtalesalon om Synd
b) 1. aften om Levet filosofi i Lynæs
c) Joint Venture sammen med Halsnæs kommune (TRJ)
d) Grundlovsdags-forberedende møde (MR og TP)
Drøftelse af, hvordan vi tackler tilbud/ udtalelser af stærkt racistisk karakter i vores forenings regi
(PB og SM havde en ubehagelig oplevelse under samtalesalonen om ’Synd’).
Ideudvikling mm. i fællesskab med David om efterårets opfølgning på asiatisk filosofi – hvordan,
hvornår?
Start på planlægning af Grundlovsdags-arrangement. Facilitatorer, materialer mm. – Forslag fra
sidste bestyrelsesmøde: Filosofi med børn v/ Louise, filosofi med unge v/ David – Forsøge at
komme med til ’Klassens time’ på skolerne, forsøge at komme med til en ’Fællestime’ på
gymnasiet.
Status på Facebook-side, hjemmeside, medlemshenvendelser o. lign.
Status på bankkonto/ medlemskartotek
Næste møde:
EVT: Mandag d. 16. marts hos Pia, men kun hvis vi mangler noget i forb.m. GF
Torsdag d. 02. april 2020 hos Sten
Eventuelt
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REFERAT:
1. Fælles filosoferen over emnet ’Alder’
Spændende samtale om, hvad alder er, hvad den betyder for os, og hvad vi ser som den
største fordel ved den alder, vi hver især har netop nu.
2. Endelig godkendelse af referat fra møde 20. januar 2020
Referatet godkendt
3. Opfølgning på samme referat (har vi fået gjort de ting, vi aftalte?)
Alle opgaver løst
4. Regnskab 2019 og budget 2020 (TP).
TP orienterede om, at regnskabet er revideret og godkendt af revisor. Det udviser et
overskud på 8.000 kr., og det er vi glade for, fordi det giver os noget startkapital til
arrangementer i 2020. Juleboden havde givet et egetsalg på 1.400 kr. – det var meget
tilfredsstillende!
Bestyrelsen underskrev regnskabet.
TP orienterede om, at der er budgetteret med et overskud på 1.000 kr. Vi blev enige om, at
vi skal have etableret MobilePay, som koster i omegnen af 70 kr. pr. måned – TP arbejder
videre med det.
5. Generalforsamling 2020: Gennemgang af alle materialer, hvem kopierer?, Dirigent,
Dirigentmøde, Blomster/ vin til dirigenten som tak for indsatsen, Dagsorden,
Forretningsorden, Beretning, Regnskab, Budget, Kandidater, Vedtægtsændringer,
Filosofisk samtale om ’Æstetik/ Det Skønne’ efter GF mm.
Følgende blev aftalt:
• SM sørger for kopiering af beretningen således, at den ligger på stolene til GF
• Leif har sagt ja til at være dirigent – PB arrangerer dirigentmøde, hvor også TRJ
deltager
• PB indkøber vin til Leif og blomster til Lisbeth som tak for al deres hjælp
• PB sender revideret dagsorden til SM
• PB sender forretningsorden til SM
• SM udsender til medlemmerne: Indkaldelse, dagsorden, forretningsorden, regnskab,
budget samt nuværende vedtægter. Indkaldelse udsendes senest 26. februar, øvrigt
materiale kan udsendes samtidigt, men muligheden foreligger, at der kommer forslag
fra medlemmerne, og da disse skal være os i hænde senest onsdag d. 11. marts, KAN
det blive nødvendigt med udsendelse af ny dagsorden umiddelbart efter 11. marts.
• TP opdaterer medlemslisten
• TRJ skriver udkast til beretning, rundsender til bestyrelsen til kommentering og sender
den endelige udgave til SM således, at SM kan nå at kopiere den inden GF – dvs.
senest omkring12. marts.
• TRJ forbereder og faciliterer filosofiforløbet om ’Det skønne’
Emner til beretningen:
* Arrangementerne kan samles i ”klumper” – alle datoer skal ikke remses op
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* Visioner for foreningen (”Hvad vil vi med vores forening?”)
* Hvad har vi lært af det første år? (Bl.a., at filosoffen har kunnet ”overdrage” til andre
medlemmer at stå for arrangementer – i første omgang har det været
bestyrelsesmedlemmer).
* Hvad er det, der gør, at folk bliver ved med at komme til vores arrangementer?
Vi tror, at åbenheden, trygheden og rummeligheden betyder meget!
ALLE bestyrelsesmedlemmer opfordres til at sende gode input til beretningen til TRJ!!
Vi drøftede problematikken med, at gængs praksis i foreninger er, at hvis man ikke har
betalt kontingent, har man ikke adgang til generalforsamlingen. Men vi har flere
medlemmer, som først er blevet medlemmer efter forløbet om Asiatisk Filosofi, og de er
ikke blevet afkrævet kontingentbetaling (det ville være urimeligt med et års kontingent, når
de kun har været medlemmer i 2 måneder!).
Vi blev enige om, at vi IKKE følger gængs praksis til denne generalforsamling, og ”sene
medlemmer” får adgang.
6. Meddelelser fra formanden
- TRJ tager til Firenze i nogle dage (dagen efter generalforsamlingen!) for at deltage i Sct.
Benedikt-forløb og forhåbentlig blive inspireret til nye måder at anvende denne metode på.
- Den 10. nordiske konference om Anvendt filosofi (31.-31. maj 2020) finder sted på
Københavns Produktionshøjskole med emnet ”Fortid, nutid, fremtid”. TRJ holder oplæg om
’Halsnæs filosoferer…’. Der bliver en åben del om søndagen, hvor alle er velkomne – her
er emnet ”Filosofi med fag” (f.eks. Filosofi med sygeplejersker, med lærere, med xxxx).
- Kunne tænke sig, at vi etablerede en form for ’laboratorium’, hvor vi kunne
eksperimentere med nye ideer og ”mærkelige indfald”. (Den ide var bestyrelsen med på).
7. Evalueringer:
a) Samtalesalon om Synd
4 bestyrelsesmedlemmer havde deltaget, og der var delte meninger. Nogle syntes, det var
gået OK om end lige på kanten til at blive for teologisk – andre, at oplægget fra Tommy
Kjær Lassen havde været for langt og for teologisk. Enighed om, at det dels ville have
været anderledes (læs: bedre), hvis TRJ havde stået for det, dels at vi nok også kunne
have kørt det uden oplægsholder, fordi vi faktisk selv havde fået formuleret en del
spændende spørgsmål, som kunne have været gode samtaleemner.
b) 1. aften om Levet filosofi i Lynæs
Der er 17 på holdet, heraf 2 medarbejdere fra Surfcentret. 3 kommer fra Hillerød og 2 fra
Frederikssund. Det er ret spændende, at vi åbenbart begynder at være kendt ud over
kommunegrænsen! – God stemning på holdet, og spændende med sådan en helt ny
berøringsflade.
c) Joint Venture sammen med Halsnæs kommune (TRJ)
Der var 35 deltagere (3 fra bestyrelsen), og man var enige om, at det havde fået mere
karakter af borgermøde end at filosoferen over emnet ”Den gode by”. Der var en vældig
energi i rummet, men den drejede sig mest om ”byplanlægning”.
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d) Grundlovsdags-forberedende møde (MR og TP)
2 medlemmer af bestyrelsen havde deltaget, og der er sendt ’opsamling’ ud fra Halsnæs
kommune, men det er ikke særlig konkret endnu. De unge deltagere ville gerne have, at
der kom en politiker, som man kunne udspørge om ungdomspolitik, men ellers var der ikke
så mange ideer.
Nyt punkt kom med som e):
Børn-og-Unge-foreningen i Halsnæs – bestyrelsesmøde:
TRJ og TP havde deltaget i bestyrelsesmøde i denne nyetablerede forening for at give
inspiration til, hvordan filosofi kunne anvendes i foreningens regi.
Der bliver udarbejdet et sæt ’konduite-regler’ for, hvordan man skal opføre sig, når man er
med i en gruppe.
Der arrangeres brætspil hver anden torsdag, og det er allerede populært hos de unge!
8. Drøftelse af, hvordan vi tackler tilbud/ udtalelser af stærkt racistisk karakter i vores
forenings regi (PB og SM havde en ubehagelig oplevelse under samtalesalonen om
’Synd’).
PB og SM refererede deres oplevelser med dels ubehagelige udtalelser af racistisk
karakter, dels et tilbud fra en hidtil ukendt mødedeltager om indkøb af et spil, han havde
lavet. Det var samme person, som kom med de ubehagelige udtalelser.
Efter en god drøftelse konkluderede vi følgende:
Når vi deltager i arrangementer, repræsenterer vi samtidig bestyrelsen/ foreningen. Derfor
skal vi gribe ind, hvis der falder stærkt nedsættende, racistiske o.lign. bemærkninger såvel i
plenum som i gruppesamtaler. Den, der først registrerer det, tager ordet, og øvrige bakker
op om det. – Vi skal udøve ’dydsetisk dømmekraft’.
Ligeledes bør vi sørge for, at alle kan komme til orde, og at den tryghed og tillid, der er i
vores forening, opretholdes.
Endelig vedtog vi, at hvis ”spil-personen” henvender sig igen, fortæller vi, at det ikke ligger
indenfor foreningens rammer med sådan et spil.
9. Ideudvikling mm. i fællesskab med David om efterårets opfølgning på asiatisk filosofi
– hvordan, hvornår?
TRJ taler med David, og vi er enige om, at opfølgningen skal indeholde noget nyt – det skal
ikke være et nyt tilsvarende forløb. Det behøver ikke være 5 gange, det kan ligeså vel være
færre gange eller en enkelt aften.
10. Start på planlægning af Grundlovsdags-arrangement. Facilitatorer, materialer mm. –
Forslag fra sidste bestyrelsesmøde: Filosofi med børn v/ Louise, filosofi med unge v/ David
– Forsøge at komme med til ’Klassens time’ på skolerne, forsøge at komme med til en
’Fællestime’ på gymnasiet.
Udskudt til næste møde – jf. pkt. 7d.
11. Status på Facebook-side, hjemmeside, medlemshenvendelser o. lign.
Det kører stille og roligt på Facebook og hjemmeside. Nyt nyhedsbrev udsendes efter
generalforsamlingen.
12. Status på bankkonto/ medlemskartotek
Vi har 57 registrerede medlemmer.
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13. Næste møde:
Torsdag d. 19. marts (generalforsamling) mødes vi inden kl. 19.00 – F.eks. 18.15? Så vi
kan nå at sætte stole op, lave kaffe mm.
Mandag d. 30. marts 2020 hos Sten, hvis de nye bestyrelsesmedlemmer kan
14. Eventuelt
TRJ foreslog, at vi skriver Johannes Batzer på vores ideliste.
Referent:
PB
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