Referat

Halsnæs filosoferer…

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer…
Mandag d. 11-01-2021 kl. 19.00 – 21.00, digitalt via ZOOM
Deltagere: Thomas Ryan Jensen (TRJ), Trine Pallesen (TP), Sten Mogensen (SM) og Niels Andersen (NA),
Anne Kirstine Sloth Hansen (AKSH)
Afbud:

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (30-11-2020)
Referatet godkendt
2. Huskeliste fra sidste møde
TRJ: Spørger David om mulige datoer ( 5-6 stykker) i april/ maj. Vi har 2 planer:
Plan A: Vi får mulighed for at have arrangementer allerede i marts
Plan B: Vi får muligheder for arrangementer efter Påske (dvs. medio april).
Datoer i april/ maj er således beregnet til plan B.
NA: Ingen aftaler endnu med Gymnasiet om lokaler, coronaen gør det jo ret umuligt at lave aftaler.
PB: Efterlyste meninger om plakaters anvendelighed – enighed om, at vi fremover ophænger
plakater på bibliotekerne og hos Bogsalonen, og ikke andre steder. NA og PB konfirmerer layoutet
sammen.
AKSH: Vil gerne holde oplæg om Feministisk filosofi.
3. Meddelelser fra formanden
Kim Gørtz har fået årets pris fra Selskabet for Filosofisk Praksis. TRJ rundsender listen over de
nominerede til os.
4. Kommende arrangementer
a. Fastlæggelse af foråret 2021:
a) Kinesisk filosofi, datoer og lokaler. (NA har overtaget fra PB mht. at tale med gymnasiet).
Nye datoer indhentes (som nævnt ovenfor) hos David, og når disse er i hus, giver TRJ
besked til NA, som så spørger Gymnasiet om lokaler.
Vi venter dog med at tage endelig stilling til, om vi følger plan A eller plan B (se ovenfor), til
vi ved mere om, hvordan coronaen udvikler sig.
b) Skriveværksted, fastholdes eller udskydes til efteråret pga. coronaen?
Behandles igen på første møde i marts, så er der forhåbentlig bedring i coronasituationen.
Det vil være bedst, hvis vi kan have fysiske møder, tror vi umiddelbart.
c) Feministisk filosofi eller Ondskab/ Hannah Arendt – dato/ lokaler
AKSH foreslog, at hun holder oplæg om Feministisk filosofi i foråret (hvis det er
coronamuligt) – og det kunne blive èn af disse datoer: onsdag d. 14. april eller onsdag d. 26.
maj. NA reserverer lokaler tre steder: Bogsalonen, bibliotekerne og Gymnasiet, når vi ved
mere om, hvordan coronaen udvikler sig.
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d) Digital filosofi læseklub/ SM
Der er 44 tilmeldte!! Fantastisk!!
Det ser ud til, at de fleste tilmeldinger er kommet i kraft af hjemmeside og Facebook.
12. januar sender SM en velkomstmail ud til alle tilmeldte, og d. 18. januar holder Jakob
Holm et introducerende oplæg på det første digitale møde i læseklubben.
e) Undren – dato, lokale, oplægsholder?
Kunne være et arrangement i efteråret 2021. Finn Thorbjørn Hansen er et godt bud på
oplægsholder (se også aktivitetslisten).
f) Sorg – dato, lokale, oplægsholder?
Det er svært at finde en oplægsholder, så TRJ og TP vil forsøge at finde et godt bud i
fællesskab. Vi andre må også gerne lægge hovederne i blød
TP kontakter TRJ efter 20.
januar.
g) Fornuft - – dato, lokale, oplægsholder?
Kunne være et arrangement i efteråret 2021 – der findes jo mange udlægninger af, hvad
fornuft er – et udgangspunkt kunne jo være Kant?
h) Oprigtighed – dato, lokale, oplægsholder?
Udsættes til senere
i) Filmeftermiddage i Hundested Kino: Dato- og filmforslag, hvem kontakter Hundested Bio?
(Forslagsliste fremsendt af NA)
Beslutning:
PB kontakter Hundested Kino mht. datoer. Disse kan være:
Lørdag d. 10. april (AKSH kan ikke deltage denne dag)
Lørdag d. 17. april
Lørdag d. 8. maj (NA kan ikke deltage denne dag)
Lørdag d. 12. juni (NA kan ikke deltage denne dag.
De film, vi vil foreslå, er:
Tree of Life (Amerikansk film fra 2010) med oplæg fra NA
Dogville (med oplæg af SM)
Camper 303 (Tysk film fra 2018)
Retfærdighedens ryttere (Dansk film fra 2020)
Ordet (Dreyer-film) med oplæg af AKSH
Himlen over Berlin (Fransk/tysk film fra 1987) med oplæg fra TRJ
Vi vil gerne kunne vise 2 film, og så kan 3 af de øvrige vises til efteråret.
b. Kan vi etablere ”Filosofiske besøgsvenner”? (Henvendelse fra visitationen i Halsnæs
Kommune) TRJ
Vi synes, ideen er virkelig god, men vi sætter den lidt på stand-by,
fordi vi ikke har kapacitet til det lige pt. Det er en ide, som skal udbredes blandt vores
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medlemmer således, at vi kan få et ”korps” af frivillige medlemmer, som gerne vil påtage
sig en sådan opgave. Vi vil gerne tale med kommunen om et samarbejde, og PB kunne
fortælle, at kirkerne i Frederiksværk-Vinderød meget gerne vil være med i en form for
samarbejde, hvis der er interesse for det.
Vi fik ikke aftalt, hvem der giver en tilbagemelding til kommunen! Bør besluttes på næste
møde.

5. Oplæg om, hvordan vi kan filosofere over ”politisk sprængfarlige emner”, f.eks. miljø, flygtninge/
immigranter o.lign. /PB
Udsat til næste møde
6. Hvordan kan vi forny konceptet bag de fem aftener om ”Levet filosofi”?
TRJ fortalte om baggrunden for ønsket om fornyelse. Konceptet fungerer fint, men det bliver lidt
ensformigt i længden, at det kører efter samme opskrift. Måske kunne man overveje, om der kunne
være færre/ flere/kortere/længere ”seancer”, måske kunne man indlægge en eller flere
eftermiddage?
Tages op igen på næste møde.
7. Generalforsamling 2021 – foreløbig dato torsdag 25. marts, enten fysisk eller via Zoom.
Vi satser nu på, at GF kan holdes mandag d. 19. april – evt. elektronisk ligesom sidst.
På næste møde gennemgår vi standarddagsordenen mm. således, at vi får styr på tidsfrister mm.
8. Regnskab 2020
TP: Vi har et overskud på 1.333 kr. Egenkapitalen på 9.568 kr. er inkl. de 2.000 kr, vi har fået til et
arrangement om ’Sorg’.
TP kontakter vores revisor, Ole, så han kan revidere regnskabet.
9. Budget 2021
Det blev vedtaget, at vi på generalforsamlingen 2021 foreslår en kontingentforhøjelse på 50 kr.
således, at kontingentet fremover bliver 150. 00 kr. årligt.
Ligeledes blev det vedtaget, at vi kan forhøje entreen, hvis vi har dyre oplægsholdere.
10. Valg af emne til fælles filosoferen på de næste bestyrelsesmøder/ Udgangspunkt i NA’s liste
Møde 8. februar 2021: Hannah Arendt med udgangspunkt i 2 tidligere fremsendte artikler.
På det første FYSISKE møde, vi kan holde, skal vi tale om feministisk filosofi.
11. Næste møde(r)
Mandag d. 8. februar 2021 kl. 18.30 – 21.00 via ZOOM
Mandag d. 8. marts 2021 kl. 18.30 – 21.00 - STED kendes endnu ikke
12. Eventuelt
Vi har ikke opgivet arrangementet om ”Det vanvittige 2020”! Det kunne f.eks. afholdes i juni 2021,
hvis fysiske møder er tilladt. Tages op på næste møde.
Referent: PB
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