Referat

Halsnæs filosoferer…

Bestyrelsesmøde i Halsnæs filosoferer…
Torsdag d. 08.august 2019 kl. 18.30 hos Trine, Dyssevænget 15, Kregme, 3300 Frederiksværk
Til stede: Thomas Ryan Jensen (TRJ), Merete Rasmussen (MR), Trine Pallesen (TP), Steen Mogensen (SM) og
Pia Brunse (PB).

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Endelig godkendelse af referat fra møde 25. juni 2019
Opfølgning på samme referat (har vi fået gjort de ting, vi aftalte?)
Meddelelser fra formanden
Status for efterårets arrangementer
Ansøgninger til Kulturelt samråd – Repræsentantskabsmøde 23/9 2019 (bilag)
Deltagelse i Frivillighedens dag fredag d. 20/9 2019kl. 15-17 -hvem kan deltage? (Bilag)
Deltagelse i Handelsstandsforeningens foreningsdag d. 31/8?
PR-kampagne i slutningen af august – planlægning
Forslag fra Pia om skriveværksted – brainstorm v/ PB (Bilag)
Referat fra møde mellem Hundested Bio og Halsnæs filosoferer… (Bilag)
Status på Facebook-side, hjemmeside, medlemshenvendelser o.lign.
Status på bankkonto/ medlemskartotek
Næste møde
Eventuelt

REFERAT
1. Endelig godkendelse af referat fra møde 25. juni 2019
Der havde ikke været ændringer eller kommentarer inden for ugefristen, og det blev endeligt
godkendt.
2. Opfølgning på samme referat (har vi fået gjort de ting, vi aftalte?)
TRJ: Aftenen om Konflikter kommer til at foregå d. 31. oktober i Bogsalonen.
TRJ: Materiale om Filosofisk vandring søndag d. 25. august er sendt til SM og sendes også til PB.
Tilmeldingsfrist: 23. august 2019 på vores hjemmeside.
TRJ: De 5 aftener om Østens filosofi forsøges afholdt i Carl E. – her var ellers planlagt de 3
temaaftener, men de skal gerne flyttes over i Bogsalonen.
MR tager kontakt med Carl E. og forhører sig, om det er muligt at ”aflyse” de 3 temaaftener (bestilt
til datoerne: 26/9 + 24/10 + 21/11), og så til gengæld bestille plads til de 5 aftener om Østens
filosofi på følgende datoer: 9/10 + 22/10 + 5/11 + 19/11 + 3/12. Alle dagene fra 19.00 til 21.00, og
med garanti fra vores forening for omsætning på 500 kr. pr. gang.
TRJ: Til de 3 temaaftener (26/9 + 31/10 + 21/11) sender TRJ noget tekst til SM således, at SM kan
skrive noget om dem på vores hjemmeside..
TRJ: Har endnu ikke haft kontakt med den herboende syriske filosof.
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TP: Lagde 25 foldere om vores forening frem i Gjethuset til Kammermusikfestivalen. De var alle
væk, da PB 2 dage senere var til en koncert. (Efter mødets afslutning: PB har været i Gjethuset for
at lægge flere foldere, men fik at vide, at det måtte man ikke mere – så ak, de forrige er
sandsynligvis bare blevet fjernet!).

3. Meddelelser fra formanden
Ingen
4. Status for efterårets arrangementer
Filosofisk vandring, Kierkegaard by Nature:
3 temaaftener i Bogsalonen:

Søndag d. 25. august kl. 13.00 i Gilleleje
Torsdag d. 26. september om Ansvarlighed
Torsdag d. 31. oktober om Konflikter
Torsdag d. 21. november: Filosofiens dag

Der bliver mulighed for tilmelding både på hjemmesiden og i Bogsalonen. Pris for deltagelse bliver
50 kr. pr. gang for ikke-medlemmer, og 30 kr. for medlemmer. Der kan max. være 25 deltagere,
men vi sætter tilmeldingsloftet til 30, da der altid er nogle, der alligevel ikke dukker op
5 aftener om Østens filosofi i Carl E:

Onsdag d. 09. oktober
Tirsdag d. 22. oktober
Tirsdag d. 05. november
Tirsdag d. 19. november
Tirsdag d. 03. december
Alle dage kl. 19.00 – 21.00. Vi vil gerne garantere Carl E. 500 kr. i omsætning pr. aften, så hvis der
ikke sælges kaffe og kage mm. for 500 kr., dækker vi det manglende beløb af vores
kassebeholdning. Vi afventer svar fra Kulturelt Samråd (12. august) på vores ansøgning om
underskudsgaranti, før vi begynder at annoncere.

Filmaften i Hundested Bio:
Lørdag d. 23. november kl. 15.00 (Hvis
Hundested Bio siger OK til det. PB kontakter dem.)
5. Ansøgninger til Kulturelt samråd – Repræsentantskabsmøde 23/9 2019 (bilag)
TP: Ansøgning er sendt om underskudsgaranti, svar forventes mandag d. 12. august. Her er TP på
ferie, men hun kigger lige på mailen og giver besked til bestyrelsen om svaret. TRJ gav tilsagn om at
repræsentere vores forening på Repræsentantskabsmødet i Kulturelt Samråd mandag d. 23.
september. (Efter mødet: PB kan også deltage i mødet).
TP orienterede endvidere om, at man via Kulturelt Samråd havde mulighed for at låne/leje
Krudthuset og Å-galleriet. Begge steder kan være fine lokaler, hvis der er mange deltagere i et
arrangement.
6. Deltagelse i Frivillighedens dag fredag d. 20/9 2019 kl. 15-17 -hvem kan deltage? (Bilag)
MR mente at kunne deltage – PB undersøger (Efter mødet: PB kan desværre ikke deltage, da hun
denne dag befinder sig i Hamborg).

7. Deltagelse i Handelsstandsforeningens foreningsdag d. 31/8?
TP sender en forespørgsel til Handelsstandsforeningen for at få nærmere oplysninger om, hvad der
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skal foregå. Endvidere tilbød TP at undersøge, hvor og hvordan vi kunne få fremstillet nogle badges
med vores logo og foreningsnavn på – i en ”pang-farve”. Disse badges kunne vi så altid have på, når
vi optræder i offentlige sammenhænge på foreningens vegne.

8. PR-kampagne i slutningen af august – planlægning
Vi udskyder en decideret kampagne, og koncentrerer os om Filosofiens Dag d. 21. november. PB
kontakter TV Lorry for at spørge, om de kunne tænke sig at lave et indslag med det, vi i vores
forening påtænker at arrangere denne dag.

9. Forslag fra Pia om skriveværksted – brainstorm v/ PB (Bilag)
Udskydes til et senere møde, da vi ikke laver flere arrangementer end de planlagte i efteråret 2019.

10. Referat fra møde mellem Hundested Bio og Halsnæs filosoferer… (Bilag)
PB kontakter Hundested Bio med følgende:
Dato: Lørdag d. 23. november 2019 kl. 15.00
Film: Enten ”Sange fra 2. sal” eller ”I lossens time”. Hvis det bliver ”Sange fra 2. sal”, kræver det
nok, at TRJ introducerer filmen således, at man ved, hvad man skal se efter, og hvordan filmen
”foregår”.

11. Status på Facebook-side, hjemmeside, medlemshenvendelser o.lign.
Der er fint liv i hjemmesiden med jævnlige besøg.
12. Status på bankkonto/ medlemskartotek
Kassebeholdning er 6.600 kr., og vi er 39 medlemmer.
13. Næste møde
Onsdag d. 18. september kl. 18.30 hos Steen. Vi indleder med fælles samtale om emnet
”Ansvarlighed”, som også er emnet for vores 1. temaaften. Møde aftaltes også torsdag d. 7.
november

14. Eventuelt
TP orienterede om, at Hundested Aftenskole også arrangerer samtalesaloner – start i januar 2020
med emner som ”Ensomhed”.
TRJ orienterede om, at han gerne ville lægge et eller flere arrangementer i Lynæs – bl.a. for at
støtte Lynæs Surfcenter, som er ved at være dygtige til at have arrangementer. Der kører bus lige til
døren.

Referent: PB
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