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Referat 01-06 2021                                ……………………………….Halsnæs filosoferer…  

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer… 
Mandag d. 01-06-2021 kl. 18.30 – 21.00, hos PB, Ole Jacobsvej 6, 3300 Frederiksværk 

Deltagere: Thomas Ryan Jensen (TRJ), Trine Pallesen (TP), Niels Andersen (NA), Pia Brunse (PB),  

Afbud: Anne Kirstine Sloth Hansen (AKSH), Sten Mogensen (SM), 

DAGSORDEN: 
Kl. 18.30 – 19.15: Fælles filosoferen over emnet ”Hvordan filosoferer man over sprængfarlige emner? F.eks. 

miljø, flygtninge/ immigranter” v/ PB. 

Udskudt til næste møde, da vi syntes, vi skulle være flere end 4 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (10-05-2021) 

Referat godkendt 

 

2. Huskeliste fra sidste møde 

TRJ har ikke fået kontakt med Charlotte Scheel, men prøver igen. TP Har ikke fået kontakt med 

Historisk Forening, men prøver igen. Ellers OK. 

 

3. Meddelelser 

TP er blevet medlem af bestyrelsen for Frivillig Centret og er blevet kasserer. Der arrangeres igen i 

år ”Frivillig fredag” engang i september, og her bør vi være med. 

 

TRJ mindede om arrangementet i DSFP d. 20. juni kl. 12-15. (Materiale udsendt tidligere). 

 

4. Evaluering af de 2 første aftener med ”Kinesisk filosofi”, 12. maj og 26. maj 

Stor tilfredshed med David, han er engagerende, dynamisk og dygtig formidler. Lokalet er OK, om 

end ikke helt optimalt. Der er kommet en del ”nye” deltagere, det er dejligt. Vi fortsætter med 

vand/ slik i stedet for kaffe – der har ikke været protester over det. 

 

5. Status på kommende arrangementer: 

a. Foråret 2021 ( 

a) Kinesisk filosofi, onsdag d. 16. juni 2021 på Gymnasiet, kl. 19.00 – 21.00. 

NA, SM, AKSH og TRJ mødes kl. 18.15 for at ”rigge til” 

 

b) Filmeftermiddag i Hundested Kino: Lørdag 12. juni kl. 15.00: ”Ordet”. Er 

pressemeddelelser udsendt?, Hvem er oplægsholder/ samtalestyrer? 

NA udsender pressemeddelelse, som er stemt af med Susanne Engstrøm. PB og TRJ 

forventer at komme. NA, TR og AKSH kommer ikke.  

 

6. Planlægning af generalforsamlingen mandag d. 21. juni 2021 kl. 19.00 

Dagsorden: Er udsendt på mail til alle medlemmer 

Vedtægter: Er udsendt på mail til alle medlemmer  

Forretningsorden: Er udsendt på mail til alle medlemmer 

Dirigent: TRJ spørger Ib og Helle Foder, om en af dem vil være dirigent. (Efter mødet: Ib og Helle er 

desværre bortrejst på dagen. PB spørger Charlotte Birkeholm). 
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Kandidater: Vi be’r Sten sende en reminder ud om generalforsamlingen og heri pointere, at vi 

meget gerne vil have flere medlemmer i bestyrelsen, og at det er fint at stille op på selve 

generalforsamlingen. Ligeledes vil TRJ omtale det i sin beretning. 

Suppleanter: Vi vil meget gerne vil have suppleanter til bestyrelsen, og at det er fint at stille op på 

selve generalforsamlingen. TRJ vil også omtale det i sin beretning. 

Beretning: PB sender overblik over årets begivenheder til TRJ. Alle tænker over eventuelle punkter 

til beretningen og sender eventuelle input til PB. DEADLINE til PB: onsdag d. 17. juni. 

Forplejning: Alle bestyrelsesmedlemmer medbringer en termokande med kaffe.  

NA tager termokander med varmt thevand med 

TP tager thebreve, mælk og sukker med. 

PB køber indpakkede chokolader ell. lign. 

AKSH tager krus med 

Kontingent: Alle medlemmer har betalt 

Tilmelding: Ikke nødvendig – TP og (forhåbentlig) SM er ved døren og checker medlemskab og 

coronapas. 

Stemmesedler: TP sørger for stemmesedler 

Stoleopstilling mm.: Bestyrelsen møder frem kl. 18.15 og hjælpes ad med de praktiske ting. 

 

7. Planlægning af efteråret 2021 

Følgende emner har været foreslået: 

a) Undren – v/Finn Thorbjørn Hansen (TRJ)? 

b) Fornuft 

c) Sorg v/ Simon Berg 

d) Oprigtighed (Måske først forår 2022?) 

e) Filmsamarbejde med Hundested KIno 

f) 5 nye aftener om Levet filosofi – datoer, lokaler, form (TRJ) 

g) Arrangement op til kommunalvalget – form og indhold mm. 

h) Skriveværksted – afventer udviklingen i coronaen 

i) Det vanvittige 2020 – afventer udviklingen i coronaen 

Udskudt til næste møde, hvor vi forhåbentlig er med allesammen. Bliver vigtigste punkt på 

dagsordenen! 

 

8. Projekt ”Levet filosofi i Frederiksværk” – tilbagemeldinger fra TRJ og TP fra samtaler, planlægning 

af det videre forløb. 

Udskudt til næste møde 

 

9. Valg af emne til fælles filosoferen på næste bestyrelsesmøde/ Udgangspunkt i NA’s liste  

Vi fortsætter med filosofi om sprængfarlige emner v/ TRJ 

 

10. Næste møde(r) 

Torsdag d. 24. juni kl. 18.30 til 21.00. (SM må desværre melde afbud pga. ferie). Sted følger. 

Mandag d. 9. august kl. 18.30 til 21.00. Sted følger 

 

11. Eventuelt 

TP fortalte om en kampagne, som Frivilligcentret vil gå i gang med. Den går ud på, at man ringer til 

alle de, som man har haft kontakt med (og som gerne vil ringes op)og siger velkommen tilbage 

efter Corona-nedlukningen. TP melder sig til at blive ringet op for at se, om det måske kunne være 

en ide for os i Halsnæs filosoferer… at gøre det samme. 

Referent: PB 


