Referat

Halsnæs filosoferer…

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer…
Mandag d. 15-06-2020 kl. 18.30 – 21.00 i Sognegården, Kirkegade 8, 3300 Frederiksværk
Deltagere: Thomas (TRJ), Sten (SM), Pia (PB), Trine (TP), Anne Kirstine (AKSH) og Niels Andersen (NA)

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (27-05-2020)
Ingen indsigelser modtaget indenfor 1-uges fristen – referatet godkendt.
2. Huskeliste fra sidste møde
Alt udført – følgende supplerende oplysninger blev givet:
TP: Karl-e kan muligvis godt bruges til arrangementer med op til 20 deltagere, som kan holde
afstand. Frivilligcentret har ledige lokaler i efteråret stadigvæk. TP undersøger i Ølsted, om der er
muligheder for lokaler der.
NA: Vi er på venteliste til mulig stadeplads til julemarkedet i Gjethuset (21.-22. november). Plads
koster 1000 kr.
Ågalleriet kan være et bud på et lokale med plads til 25, som kan holde afstand, men Krudthuset er
nok endnu bedre, selv om det ser forsømt ud udefra. Lokalerne kan beses mandage og torsdage kl.
13 -15. NA aflægger et besøg.
TRJ nævnte Torup forsamlingshus, blot skal vi være opmærksomme på, at toget kun stopper på
stationen èn gang i timen efter kl. 18.00.
3. Meddelelser fra formanden
Ingen
4. Nyt om filosofisk vandring d. 16. juni? (TRJ og TP)
Der er 10 tilmeldte, hvilket vi alle er meget glade for – det har tidligere været svært at få deltagere
til vandringer. TRJ køber en erkendtlighed til Johannes som tak for, at han står for en del af
vandringen.
TP fortalte om LOOP-vandringerne – der var 12 deltagere på den første, og 3 til nr. to. Der er planer
om en Sankt Hansvandring, og sidste vandring foregår d. 30. juni. Der lægges vægt på, at der er tale
om rolig gang – ikke motion og/eller præstation!
5. Nyt om Film forevisning i samarbejde med Hundested Kino: ”Onkel” (PB)?
22 billetter er solgt, og der er loft på 30 personer, så det tegner godt. TRJ byder velkommen og
leder samtalen efter filmen. AKSH’s talekort var kortet lidt ned således, at de kunne stå på èt A-4
ark. PB kopierer, og arkene deles ud i pausen mellem filmen og samtalen.

1

Referat

Halsnæs filosoferer…

6. Fastlæggelse af efterårets arrangementer

Dato

Arrangement

Tovholder

Pris/ Bemærkninger

Lørdag 5. september

Film: Smerte og ære i
Hundested Kino kl.
15.00

Pia

Normal billetpris,
billetter købes på
Hundested Kinos
hjemmeside

Onsdag 16. september

Løgstrupaften på Frv.
Bibliotek
kl. 19.00 – 21.00

Pia

Medlemspris: 30 kr.
Ikke-medlemmer: 50 kr.

* Uge 40
(28. sept. – 2. oktober)

Kinesisk tema med
David, 1. aften

Thomas

En af dagene i ugen

* Uge 41
(5. – 9. oktober)

Kinesisk tema med
David, 2. aften

Thomas

En af dagene i ugen

Onsdag 21. oktober

Feministisk filosofi

Anne Kirstine

Medlemspris: 30 kr.
Ikke-medlemmer: 50 kr.

* Uge 44
(26. – 30.oktober)

Kinesisk tema med
David, 3. aften

Thomas

En af dagene i ugen

Lørdag 7. november

Film: ”To minutters
stilhed” i Hundested
Kino kl. 15.00

Pia

Normal billetpris,
billetter købes på
Hundested Kinos
hjemmeside

Torsdag 19. november

Filosofiens dag

Thomas

Kage og bobler mm.

Onsdag 16. december

”Det vanvittige 2020”

Thomas

*: De tre aftener med kinesisk tema er et samlet forløb, og prisen er 200 kr. for medlemmer, og 250 kr. for
ikke-medlemmer.
I weekenderne i december regner vi med at have et arrangement hver weekend med pop-up filosofisk
julehjælp rundt i Halsnæs kommune.
Datoer:
Fredag 27. november -søndag 29. november (1. søndag i advent)
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Fredag 4.- søndag 6. december (2. søndag i advent)
Fredag 11. – søndag 13. december – (3. søndag i advent)
Fredag d. 18. – søndag 20. december – (4. søndag i advent).
TRJ skriver kort om ”Filosofiens dag” (19. november) og sender til SM medio august.
AKSH skriver om ”Feministisk filosofi” (21. oktober) og sender til SM medio august.
SM udsender Nyhedsbrev senere i august.
PB sørger for plakatfremstilling og -ophængning til Løgstrupaftenen (16. september)
NA og PB udarbejder pressemeddelelser om Løgstrupaftenen og fremsender til Halsnæs Avis og
Frederiksborg Amtsavis (vi skal også huske Kultunaut – det ved SM noget om).
TRJ taler med David om ”Kinesisk tema” (Davids eget forslag) som et opfølgningsforløb på ”Asiatisk filosofi”
og aftaler honorar for de 3 aftener. Vi håber på, at honoraret kan blive omkring 6.000 kr. Deltagerbetaling
for forløbet: 200 kr. for medlemmer, 250 kr. for ikke-medlemmer.
TP kontakter centret ”I Noord” og spørger, om der er planer om noget julemarkeds-agtigt, hvor vi kunne
være med. Ligeledes kontakter TP vores tidligere suppleant, Ann, for at høre, om hun ved noget om
eventuelle juletiltag på Hundested Havn og i Ølsted.
Da vi desværre ikke kan holde arrangementer i Bogsalonen pga. coronaens krav om at holde afstand, måtte
vi finde en løsning på, at der skal være kaffe og the – og det er bøvlet at brygge på biblioteket i
Frederiksværk. Efter megen tale frem og tilbage landede vi på følgende løsning:
TP køber et par kaffemaskiner.
PB køber 50 krus i Ikea/ Røde Kors genbrug
AKSH opbevarer maskiner og krus.
AKSH, NA og PB er ”kaffeansvarlige” og fordeler indkøb og brygning mellem sig forud for hvert
arrangement.
7. Forslag om nyt arrangement: Åndelig medvandring (SM)
Udsat til næste år – vi kan ikke rumme flere planlagte arrangementer i efteråret
8. Budget 2020
TP tilretter budgettet efter efterårets program.
9. Næste møde(r)
Mandag d. 10. august kl. 18.30 hos Pia, Ole Jacobsvej 6, 3300 Frederiksværk
Mandag d. 7. september kl. 18.30 hos Niels, Baggersvej 25, 3300 Frederiksværk
10. Eventuelt
NA havde forespurgt i Gjethuset, om der er muligheder for at have arrangementer dèr. Det er der,
men entreindtægter skal gå til Gjethuset, så vi vil ikke kunne tjene noget ind til Foreningen.

Referent: PB
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