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Generalforsamling i Halsnæs filosoferer…
Mandag den 21. juni 2021 kl. 19-21 på Frederiksværk Gymnasium

Der var 14 fremmødte til generalforsamlingen
REFERAT:

1. Valg af stemmetællere
Susanne, Marianne og Leif blev valgt til stemmetællere
2. Valg af dirigent
Charlotte Birkeholm valgtes til dirigent
3. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
Charlotte konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at dagsordenen var iflg.
vedtægterne
4. Valg af referent
Trine Pallesen valgtes til referent
5. Bestyrelsens beretning v/formanden, Thomas Ryan Jensen
Thomas Ryan Jensen aflagde på vegne af bestyrelsen beretning for året 2020.
Beretningen er vedhæftet i sin fulde længde.
Thomas berettede om et ganske aktivt år, trods corona og nedlukning.
Bestyrelsen har og får løbende mange idéer, derfor opfordres medlemmerne til aktivt at tage del,
som suppleanter eller i arbejdsgrupper.
Vi har savnet at kunne holde arrangementer i Bogsalonen, Leif oplyste, at der fra august igen åbnes
op for dette.

6. Regnskabsaflæggelse 2020 v/kasseren, Trine Pallesen
Regnskabet udviste et mindre underskud pga. ekstra udgifter til lokaler (Gjethuset) pga. corona.
Regnskabet blev godkendt.
7. Indkomne forslag
Fra bestyrelsen: Foreningen har fået en henvendelse fra Halsnæs Kommune om vi kan filosofere
med ældre, som ønsker dette, men som er mindre mobile. Bestyrelsen synes det er en god ide med
en slags ”filosofiske besøgsvenner”, men har ikke mulighed for at påtage sig opgaven alene. Derfor
forespørges om der er interesse blandt medlemmerne:
Der var stort engagement og en god dialog blandt de fremmødte om rammer og muligheder for at
oprette et sådant korps. Thomas oplyste, at ny leder på Hundested Plejecenter også ønsker et
samarbejde med os.
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Det blev besluttet, at der i et kommende nyhedsbrev indkaldes til et møde for interesserede, evt.
med kommunal deltagelse.

8. Godkendelse af budget 2021, herunder fastsættelse af kontingent
Budgettet for 2021 blev fremlagt af kassereren Trine Pallesen.
Bestyrelsen foreslog kontingentet hævet fra 100 til 150 kr.
Budget og kontingentforhøjelse blev godkendt.
9. Valg til bestyrelsen
Genvalg til bestyrelsen:
Pia Brunse, Sten Mogensen, Thomas Ryan Jensen, Trine Pallesen, Anne Kirstine Sloth Hansen og
Niels Andersen,
Som suppleanter valgtes:
Charlotte Birkeholm
Anne-Mette Riis (var ikke til stede på generalforsamlingen, men havde forud pr mail oplyst, at hun
gerne ville være suppleant)
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Ole Jørgensen genvalgt som revisor
Birgit Buch Jepsen, genvalgt som revisorsuppleant
11. Eventuelt
Leif takkede bestyrelsen for et fantastisk arbejde. Foreningen vækker opmærksomhed, det må vi
gerne være stolte af. Vi bør hele tiden overveje ny og andre formater. Bogsalonen starter
læsegrupper op og vil i den forbindelse gerne lave filosofisk læsegruppe i samarbejde med
foreningen.
Tove nævnte, at vi hele tiden bør være/gøre opmærksomme på, at alle kan filosofere.
Thomas nævnte, at foreningen også vækker opmærksomhed i Dansk Selskab for Filosofisk Praksis.
Med hensyn til nye andre formater opfordres alle til at være aktive med idéer.

Efter den officielle del af generalforsamlingen filosoferede vi over ”Hvad er det gode ved at
filosofere?”.
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