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Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer… 
Tirsdag d. 07. maj 2020 kl. 14.00 via Skype 

Afbud: Ingen, men PB havde bøvl med Nettet og var ”kun” med på mobiltelefon, så hvis der er noget i 

referatet, som ikke er helt klart, er det, fordi hun ikke kunne høre det hele      ). 

 

Dagsorden: 
0. Godkendelse af dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra 21. april (OBS: Næste bestyrelsesmøde er flyttet fra d. 25. maj 

til d. 27. maj kl. 19.00 – 20.30!) 

2. Opfølgning på første udsendelse af materialer til distance-generalforsamlingen 

 Indsigelser mod formen 

 Kandidater til bestyrelsen – udover Niels og Anne Kirstine) 

 Spørgsmål/ kommentarer til beretningen 

3. Planlægning af næste materialeudsendelse 

 Genfremsendelse af ”Første udsendelse” med eventuelle tilretninger 

 Vejledning i, hvordan man afgiver stemmer – hvem skriver udkast? 

 Følgemail – hvem skriver udkast, og hvad skal der stå? 

4. Planlægning af stemmeoptælling, udover det allerede aftalte, at PB tæller op og 

rundsender til bestyrelsen. Hvilken kontrol skal der være med PB? Skal stemmerne printes 

ud? 

5. Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes 27. maj kl. 19.00 – 20.30. Niels og Anne Kirstine 

har sagt ja til dato og tidspunkt, så det er ”kun” yderligere indvalgte, som skal have ekstra 

besked. PB udsender som vanligt udkast til dagsorden til hele den nye bestyrelse + 

suppleanter. 

6. Eventuelt 

REFERAT:  
 

      0.   Godkendelse af dagsorden 

              Dagsorden godkendt 

1. Godkendelse af referat fra 21. april 

Referatet godkendt 

 

2. Opfølgning på første udsendelse af materialer til distance-generalforsamlingen 

Der er ikke kommet reaktioner på første udsendelse, så alle materialer kan udsendes 

uændrede til udsendelse 2 (afholdelsen af generalforsamlingen). 
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3. Planlægning af næste materialeudsendelse 

SM udarbejder stemmevejledning, sender udkastet til bestyrelsen, og herefter udsender PB 

til alle medlemmer. Dette skal ske d. 12. maj. 

 

4. Planlægning af stemmeoptælling, udover det allerede aftalte  

PB modtager stemmemails, tæller op og sender resultatet til bestyrelsen, når fristen for 

stemmeafgivelse er afsluttet (slutter d. 20. maj ved midnat). 

 

5. Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes 27. maj kl. 19.00 – 20.30 

Alle, inkl. Niels og Anne Kirstine, kan deltage denne dag. PB undersøger, om vi kan låne 

Sognegården, så vi evt. kan mødes fysisk. (Efter mødet: PB fortæller, at det er OK med 

Sognegården. PB spørger alle i den nye bestyrelse, om det vil være OK at mødes fysisk 

dèr). 

 

6. Eventuelt 

Filosofiske vandringer: Pt. 2 tilmeldinger til vandringen d. 23. maj, og 4 til vandringen d. 16. 

juni. SM sender status til os d. 16. maj og d. 9. juni med antal tilmeldinger. 

TRJ har haft kontakt med Johannes Batzer, som er filosof fra Gentofte, og som kunne være 

spændende at have med på vandringerne. TRJ vil spørge, om han kan deltage de to dage. 

(Efter mødet: TRJ fortæller, at Johannes ikke kan være med d. 23. maj, men godt kan d. 16. 

juni. Johannes sender materiale til os, hvad hans ideer til filosofiske vandringer går ud på. Vi 

skriver om det på hjemmesiden EFTER vandringen d. 23. maj). 

TP kunne fortælle, at der har været en del interesse for vandringerne på Facebook, så 

måske kommer der flere tilmeldinger ad den vej. 

 

TP fortalte, at David, som jo har stået for et par arrangementer i vores forening i sidste 

sæson, har lavet et projekt med børn, som ser spændende ud. 

 

 

 

Referent: 

PB 


